


കടലിനടിയില് റോഡ് 

ലെനിന്ഗ്രാഡിലെ കാനോനെര്സക്കി ദ്വീപു നേവാ നദിയയടെ ഡെല്ട്ട , - 
യില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പണ്ടുകാലത്തു പീരങ്കിപ്പടയാളികളടെ പരി 
ശിലനകേന്ദ്രമറയിരുന്നു ഇവിടം. പില്ക്കാലത്തു കപ്പല് റിപ്പേര് വര്ക്കു 
ഷോപ്പുകഠം പലതും ഇവിടെ ഉയര്ന്നുവന്നു. തുടര്ന്നു ജനവാസവും ആരം 
ഭിച്ചും 

ഇപ്പോടം ഇവിടെ ഒരു വലിയ കപ്പല് റിപ്പേര്കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടണ്ട. 
തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു വലിയ കുടിപാര്പ്പുമേഖലയാണിതു൦. എന്നാല് $ 
നഗരത്തില് നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കില് കടത്തുബോട്ടിന്്റെറെ 
സഹായം വേണം ഈ പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ലെനിന് 
 എഞ്ചിനീറന്മാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു: കടല് തോടിന് അടിയില് ഒരു 
തുരങ്കം-_ പദയാത്രക്കാര്ക്കും വാഹനങ്ങാംക്കും ഉള്ള ഒരു പാത-. നിമ്മി 
ക്ഓാമെന്നാണവരുടെ നിര്ദ്ദേശം. ലെനിന്ഗ്രാഡ? മുനിസിപ്പാലിററിയും പി 
ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രികാര്യാലയവും ഈ പദ്ധതിക്കു” അംഗീകാരം കൊടുത്തു ക. 
കഴിഞ്ഞു. രണ്ടുവഴിക്കുമുള്ള ഗതാഗതൃത്തിന്നു തുരങ്കത്തില് സരകര്യമുണ്ടാവും 
പദയാത്രക്കാര്ക്കു” പ്രത്യേകമായി ഒരു വഴിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ി 

, 

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമതി ലം 
ഴ് 

ഴ് 
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പി, ടി. ഭാസ്ത്രപ്പുണിക്കര് പുമ്പാററ പ്രസ്സ്ില്നിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. 
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പി, എന്. 

മുഖചിത്രം : ശാസ്ത്രം സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി 
ാത്തെതതതതതത്തതതത്ത നായ തരതതതത്ത്തതതതതതതതതതതെം 



പരിഷത്തിന്െറ പ്രവത്തനങ്ങളില് മുന്പില്പാത്ത ഉണവ്വം ആവേശവും 
എങ്ങും കണുന്നു, ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളില് പരിഷത്തിനു” 

പുതിയ 65 മെമ്പര്മാരുണ്ടായി. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഒട്ടനവധി 

യോഗങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനാപ്രവത്തനങ്ങളും നടന്നു. കോഴി 
ക്കോട്” ടൌണ്ഹാളില് മാര്ച്ചു” 10 നു നടത്തിയ ഹൃദ്രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 

സിമ്പോസിയം പൊതുജനങ്ങളില് വളരെയധികം താല്ലയ്യമുണത്തുകയു 

ണ്ടായി. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രമുഖ ഡോക്ടര്മാരും പത്രപ്രവത്തകരും 

ചര്ച്ചയില് സജീവമായി പങ്കെടുത്തും ഇതേദിവസം തൃശൂരില് ആന്റി 

ബയോട്ടിക്കുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചര്ച്ച. കൊല്ലത്തു” കഴിഞ്ഞ ഒരു മാ 

സത്തിനുള്ളില് മൂന്നു പ്രധാന യോഗങ്ങളാണു നടത്തിയതു“. രാമന് ഇഫ 

കിനെക്കുറിച്ചു” ഒരു ചച്ച കൊല്ലം എസ്. എന്. വിമന്സ് കോളേജി 

ലും പാരമ്പര്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചു” ഒരു അദ്ധദിനസെമിനാർ എഫ. 

എം. എന്. കോളേജിലും ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചു”” ഒരു ചച്ച 

എസ്സ്. എന്. കോളേജിലും നടക്കുകയുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരത്തു” 

യയനി: സ്ററുഡന്സ് സെന്ററില് വെച്ചു” പരിഷത'”ദിനത്തില് ചച്ചാ 

വിഷയം "കൃഷി എന്ന വ്യവസായം '' ആയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ പല 

മണ്ണ” വിദശ്ധന്മാരും ജലസേചന എന്ജിനിയര്മാരും ചച്ചകളില് പങ്കെ 

ടുത്തു. ഷൊര്ണൂര്, കോട്ടയം, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളില്നിന്നു 

വിശദ റിപ്പോര്ട്ടില്ല. പുതിയ പ്രവത്തകന്മാരാണു പരിഷത്തിന്െറ 

പൃതിയരംഗത്തു പ്രവത്തിക്കുന്നതു”. 

ഇന്സ്റ്റിററയൂട്ട് ശബ്ദാവലികളെക്കുറിച്ചു” വിശദവും സമഗ്രവുമായ ചച്ച 

കഠം നടത്താന് കോഴിക്കോടു, തൃശൂര്, കൊല്ലം, റിജിയണല് എഞ്ചി, 

കോളേജ” ഷൊര്ണൂര്, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ യൂനിററുകഠം പരിപാടി 

ഇട്ടുകഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങഠം അടുത്തുതന്നെ ഇന്സ്റ്റിററയൂട്ടിന്റെ 
പരിഗണനക്കായി നല്കുന്നതായിരിക്കും. 



സയന്സും സോഷ്്യലിസവ്യം 

1ധഡ്ഠ1ധ0ഡ ഡറദ്യരതഡ 

മരിച്ചാല്, പുണ്യം ചെയ്തവര്ക്കു ചെന്നുചേരാനുള്ളതാണോ സ്വഗ്ഗം ? 
അതു ഈ ലോകത്തുതന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടേ ? ഒരു സംശയം. 
ഇവിടെ ആളകളിര ഭൂരിപക്ഷവും പട്ടിണിയും ദുരിതവുമായിക്കഴിയയകയും 
അല്പം ചിലര് മാത്രം സുഖിക്കുകയും ചെയുന്നതു ദൈവേഛയാണൊ? 
മറെറാരു സംശയം. 

അറിവില്പായ്യയിലും തൊഴിലില്പായ്യയിട്യം ഭൂരിപക്ഷം ജനത കിടന്നു 
ഉഴല്യമ്പോഠം, അവരെ നയിക്കുവാന്, അവരുടെ ശക്തിയെ വേണ്ടവഴിക്കു 
തിരിച്ചുവിടുവാന് ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുവരും. അവര് ഈ 
സംശയങ്ങഠംക്കു വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്കും. 
സയന്സു പറയുന്നു: ലോകത്തിലാരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടതില്ല. 
എല്പാവര്ക്കും ഭക്ഷണവും തൊഴിലും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുവാന് കഴിയും. 
സാമൂഹ്യനന്മയെ ലാക്കാക്കി പ്രവത്തിക്കുന്നവര്, സയന്സിണ്റെറ അഭൂത 
പൂവ്വമായ വളര്ച്ച മനുഷ്ൃത്വത്തിന്െറ നാശത്തിലേക്കല്ലെ വഴിതെളിക്കു 
ക എന്നു സംശയിച്ചു. 



സോഷ്യലിസം രംഗത്തുവന്നു. പുതിയ നന്മകളടെ, പുതിയ മൂല്യങ്ങളുടെ 

പതാകയുമേന്തി പല ചിത്തകന്മാരും മനുഷ്യസ്നേഹികളും സമത്വത്തിലും 

സാഹോദര്യത്തിലും അടിയുറച്ച ഒരു പുത്തന്സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നു 

പറഞ്ഞു. പറയുകയല്ല, അതിന്നായി പൊരുതുകയും ചെയ്തു. 

സംശയാലുക്കളതു വിശ്വസിച്ചില്ല. മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ ചുഷണം ചെ 

യ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലെന്നു അവര് വിശ്വസിച്ചു. ഏതോ ആദര്ശ 
വാദികളുടെ സ്വപ്ൃമാണു സോഷ്യലിസം എന്നവര് ധരിച്ചും 

ആശയങ്ങാം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്നു, സോഷ്യലിസത്തിന്െറ 

ഭാതികവളര്ച്ചയെ സഹായിച്ചു. മനുഷ്യമസ്തിഷ്ഠം ഇവയില്പ്പലതും 

സ്വീകരിച്ചു. 

അവസാനം, എല്പാവരുടേയും സംശയം അകററിക്കൊണ്ടു റഷ്യന്വിപ്പവം 

ണടന്നു (1917). വിപ്പവപ്രവത്തനത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രവും കലയുമായി വള 

ത്തിയ വ്ലാഡിമിര് ഇലിച്ചു് ലെനിനായിരുന്നു അതിന്റ നേതാവു”. 

വിപ്പവാനന്തരം ലെനിന് സയന്സും സാങ്കേതികവിദ്യയും ജനങ്ങളുടെ 

ഉയര്ച്ചക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. നാടായനാട്ടിലെല്ലാം വിദൃഛക്തി എത്തി 

ചു. കൃഷിഭൂമി കൃഷിക്കാരന്നു കിട്ടി. അധികാരം ജനങ്ങഠംക്കു ലഭിച്ചു. സമ 

ത്വത്തിലും മനുഷ്യത്വത്തിലും ഈന്നിയ നിയമങ്ങഠം വന്നു. സര്ക്കാരി 

ന്െറ രൂപം മാറി. പുതിയ വ്ൃയവസായങ്ങംം നിലവില് വന്നു. കൂട്ടകൃഷി 

൭ പ്രോല്സാഹനം നല്കി. ഗവേഷണത്തിന്നു ലക്ഷ്ൃയബോധമുണ്ടാ 

യി. സാങ്മേതികവിദ്യ, ജനങ്ങളടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയത്താനുള്ള 

ഒരു ഉപകരണമായി . 

ലെനിന്, സയന്സിനെ ഉപയോഗിച്ചു സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുത്തു. 

ജനങ്ങളെ, എല്ലാം പ്രായോഗികമായി പഠിപ്പിച്ചും അവരില്നിന്നു 

ഏററവും നല്പവരെ നേതൃത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു, 

മനുഷ്ൃൃസമുദായം നേടിവച്ച വിട്ഞാനസമ്പത്താകെ സ്വായത്തമാക്കാന് 

ലെനിന് യൃവാക്കളെ ഉപദേശിച്ചു. മനുഷ്യന് നേടിയ അറിവെല്ലാം 

നല്ലതാണു”. ഈ അറിവില്നിന്നു കിട്ടിയ സംസ്കാരം പുതുലോകത്തി 

ന്െറ പഞ്ചിരിയാണു”. ആ അറിവിനെയാണ നാം സയന്സ് ഏന്നു 

പറയയന്നതു”; ആ സംസ്റ്റാരത്തെ സോഷ്ൃലിസമെന്നും. 

ഫിസിക?സും കെമിസ്ട്രിയും ജത്തുശാസ്്രവും സസ്ൃശാസ്ത്വം മാത്രമല്പ 

സയന്സ്. രാഷ്ട്തന്ത്രവും ചരിത്രവും സാഹിത്യവും തത്വശാസമ്പ്യവം സ 

യന് സാണു”. പേണമെങ്കില് ചിലതിനെ ഭതികശാസ്ത്രങ്ങളെന്നും മററു 

ളവയെ സാമൂഹൃശാസ്ധ്യങ്ങളെന്നും വിളിക്കാം. അത്രമാത്രം. 

പുതിയൊരു ലോകം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാന് ഒരിങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി 

കളെ സയന്സും സോഷ്യലിസവും മുന്നോട്ട നയിക്കുമെന്നതിന്നു സംശ 

യമിലപ. 

0 
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കളിയെന്ന “ഓഷധം” 

തവം ഒരു നേരമെങ്കിലും കുളി 

ക്കുകയെന്നതു” കേരളീയരെ സംബ 

ന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചുകൂടാന് പ 

ററാത്ത ഒരു കൃത്ൃയമാണു”. മതാച്ചാ 

രങ്ങളം വിശ്വാസങ്ങളും മററുമായി 

രുന്നു പണ്ടു കാലത്തു് കുളിയുടെ എ 

ണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതു”. ഒരു ചട 

ക്കങെന്ന നിലഷ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരാഠം ഒ 

രു ദിവസം.തന്നെ പല തവണ കുളി 

ക്കേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു. ഇന്നു ആ 

നിലയൊക്കെ ഏറെക്കുറെ മാറിജഒ 

ഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ദിവസം ഒരു 

കുളി നിരബ്ബന്ധമാണു“. അല്പം സോ 

പ്പു” തേച്ചു ശരീരത്തിലെ അഴുക്കു? 

കുറേയൊക്കെ കഴുകിക്കളയയകയെന്ന 

തു മാത്രമാണോ കുളികൊണ്ടുദ്ദേശി 
ക്കുന്നതു”? അതിനപ്പുറം വല്പതരത്തി 
ലും കുളി പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടോ? 

ഉണ്ടു”, കുളി ആരോഗ്യസംരക്ഷണ 
ത്തിന്നു അത്ൃന്താപേക്ഷിതമാണു. 
അഴുക്കു” കഴുകിക്കളയുകമാത്രമല, 
രോഗപ്രതിരോധവും ചില സന്ദര്ഭ 
ങ്ങളില് രോഗവിമുക്തിയും കുളി 

കൊണ്ടു സാധിക്കും. എന്നാല് കുളി 
യയടെ അത്ഭുതകരമായ ഓഷധശക്തി 
യെക്കുറിച്ചു നമുക്കു” ആലോചി 
ക്കാം. 

സമയനിഷ്യപാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുളി 
ഒരു നപ്പ ഓഷധംപോലെയാണു', 

പ്രഭാതത്തില് കുറച്ചുധുതിപ്പെട്ടള്ള കു 

ളി പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉണര്വ്യ,പ്രദാ 

നംച്ചെയ്ും. വൈകുന്നേരത്തെക്ഷീ 

ണം അകററി ഉന്മേഷം വീണ്ടെടുക്കു 

വാന് ഇളം ചൂട” വെള്ളത്തിലുള്ള കു 

ഓിയാണു“ നല്ലതു”. ചൂടു”, മാംസപേ 

ശികഠംക്കു” അയവുനല്ലകയയംഅവ 

യെ കുറച്ചുനേരത്തേക്കെങ്കിലും മദ 

വാക്കുകയും ചെയ്യുന്ു. വെള്ളത്തി 

ന്െറ ചൂടു” 98: മുതല് 104: [ വരെ 

യാവാം. കുളി 20 മിന൯ുട്ടിലധികം 

നിണ്ടുനില്ലൃകയും അരുതു. 

ചൂട വെള്ളത്തിലുള്ള കുളി മാംസപേ 

ശികളില് അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന 

കഠം, നാഡീവിക്കം (സ്ിലഥ്ിട) സ 

ന്ധിവീക്കം (൧ 10ല്ല്ട) ശ്വാസനാള 

വീക്കം (0/ഠ0നഥവ്ന്ട) ഉദരവീക്കം 
(0011൦) തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങഠം ആ 

ശ്വസിപ്പിക്കുവാന് സഹായിക്കും .ഒരു 

ഡോക്ടരുടെ ഉപദേശം കൂടിതേടണ 

മെന്നുമാത്രം. 

ചൂട്വ്വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു സാവകാ 
ശത്തിലുള്ള കുളി ശരീരത്തിലെവിഷ 
വസ്തക്കളെ (1ഠ00) നശിപ്പിക്കുവാന് 
പര്യാപ്യമാണു“. 1005 നൂ” മേല് 
ചടള്ള വെള്ളത്തില് 30 മിനുട്ടനേരം 
കുളിക്കുന്ന ഒരാരംക്കു ഏതാണ്ടു നാലൂ 
റാത്തല് ശൂക്കമെങ്കിലും കുറഞ്ഞതാ 
യിത്തോന്നും. അല്പം മണിക്കൂറുകഠം 

റ 



കുളിയെന്ന “ ഓഷധം " 

കള്ളില് ശരീരം മുന്നിലയെ പ്രാ 

പിക്കുകയ്യം ചെയും. 

അരമണിക്കൂര് നേരം ഇളം ചുട്ടവെള്ള 

ത്തില് കുളിക്കുന്നതു” ഉറക്കമില്പായ" 

മക്കം ഞരമ്പുവലിക്കും പററിയ ഒരു 

ചികിത്സയാണു”. വെള്ളം സാധാര 

ണ നിലയില് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു 

ള്ള ചൂടിനോടു തൊട്ടടുത്ത ഒരു ചൂടി 
ലായിരുന്നാല് (98൮-ല് അല്പം കൂടു 

തല്) കുറേക്കൂടി ഫലം ചെയ്യും. ഇ 

ങ്ങനെ കുളിക്കുന്നതിനിടയില് അല്ലം 

തണുത്തവെള്ളം കുടിക്കുന്നതു” വൃക്ക 

കളുടെ പ്രവത്തനശക്തി അമ്പതുശത 
മാനം കണ്ടു വര്ദ്ധിക്കുവാനുതകുന്ന 

താണത്രെ. സ്വാഭാവികമായി കൈ 

വരുന്ന ഈ ശക്തി, കൃത്രിമമായുണ്ടാ 

ക്കുന്നതിനെക്കാഠം ആരോഗ്യത്തിനു? 

ഏററവും നല്ലതാണു”. വെള്ളത്തിന്നു? 

104-1- ചൂടും കുളി കുറേ നേരം നീണ്ടു 

നില്ലൃകയയം ചെയ്താല് കുളിക്കുന്ന ആ 

ളിന്്ററ ശരീരോഷ്മാവു 103 മുതല് 

1057 വരെ ഉയരും, കുളിക്കുമ്പോഠം 

ശരീരതാപം 10256 ല് അധികരിക്കു 

വാന് പാടില്ല. 

കുളിക്കുവാനുള്ള വെള്ളത്തിന്െറ ചു 

ടം കുളിക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമ 

യവും സമന്പയിപ്പിക്കുന്നതിലാണു” 

കുളിയുടെ മേന്മ സ്ഥിതിച്ചെയുന്ന 

തു”. നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തില് കുളിക്കു 

മ്പോഠം വെള്ളത്തിലും) 

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്നു” ആകെക്കൂ 

ടി ഒരു ഉത്തേജനം 

പ്പ്രോഠം ശ്വാസോോച്ച്വാസത്തിന്്െറ ആ 

(തണുത്ത 

ലഭിക്കും. ആ 

ഴം കുറഞ്ഞതായും ശരീരതാപം ക്രമേ 

ണ ഉയരുന്നതായും അനുഭവപ്പെടുന്നു. 

വെള്ള ത്തൊട്ടിക്കകത്തിരിക്കുമ്പോഠം 

ഒരാളടെ ഹൃദയത്തിന്െറ പ്രവത്തനം 

സാധാരണഴയുയള്ളതിന്റെറ നാലിരട്ടി 

യായി വദ്ധിക്കുകയും പുറം ചമ്മത്തി 

ന്െറ തൊട്ടടുത്തുള്ള രക്തധമനികഠം 

വികസിച്ചു വിയര്പ്പുളവാക്കുകയും 

ചെയ്യുമാത്രെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു ക 

ഴിഞ്ഞ രക്തധമനികളെ നിറക്കാന് 

ഹൃദയത്തിനു“ രണ്ടു തവണപമ്പു ചെ 

യ്യേണ്ടതായിവരുന്നുണ്ടു”. ഇപ്പോഠം ഓ 

ക൦സിജന് സ്വീകരിക്കുന്നതു” വള 

രെ കുറച്ചാണെങ്കിലും ശ്വാസനില 

സാധാരണ രീതിയിലാകുകയ്ും മാം 

സപേശികരഠംക്കു” അയവു കിട്ടുകയ്യം 

ചെയ്യും. 

തഞുത്തേ വെള്ളത്തില് കുളിക്കുന്ന ചി 

ലര്ക്കു നല്പതിനെക്കാഠം ചീത്തഫല 

ങ്ങളാണുളവാക്കുക. ഭാരക്കുറവു” അ 

പ്രായാധിക്യമു 

ഒളവരും, ഉയന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദമുള്ളവ 

രും തഞുത്തവെള്ളത്തില് കുളിക്കുന്ന 

തൂ” ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണു”, 

നുഭവപ്പെടുന്നവരും, 

നല്പ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാഠംക്കു 6250 

ല് താഴന്ന തഞത്തേവെള്ളമാണു” കൂ 

ടുതല് ഉപകരിക്കുക. കുളിക്കുന്നതിനു 

വിമുഖത തോന്നുന്നുവെങ്കില് ഒരിക്ക 

നിര്ബ്ബന്ധിക്കരുതു”. മൂ 

ന്നോ നാലോ മിനുട്ടിലധികം കുളി 

ലും സ്വയം 

നീണ്ടുനില്ലവാനും പാടില്ല, കുളികഴി 

ഞ്ഞാല് അല്പനേരം വ്യായാമം ചെയ്യു 

ന്നതും നല്പതാണ”. 



1] 002 ആണു“ ആദ്യമായി 

റൈററു” സഹോദരന്മാര് വിമാനം 

പറപ്പിച്ചതു”. യാത്ര 

ചെയ്യുവാന് സാധിച്ചതു” കുറെ വാര 

ദുരം മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള 

അറുപതില്ലരം കൊല്ലത്ങഠംക്കുള്ളില് 

അന്നവര്ക്കു” 

വലിപ്പത്തിലും, വേഗതയിലും സാ 

ങ്കേതിക ഗുണത്തിലും വിമാനത്തിനു 

ണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി അത്ഭുതകര 

വും അപാരവും ആണു. 

ചിന്തിക്കു 

ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ 

മനസ്സില് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്രയും വ 

ലിപ്പവും ഭാരവുമുള്ള ഈ വാഹനം 

താഴെ വീഴാതെ ആകാശത്തില് സ 

ഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? 

വിമാനത്തെക്കുറിച്ചു" 

മ്പോഠം പല 

ആകാശ 

ത്തില് ഉയരുവാനും നിലത്തിലിറ 

ങ്ങവാനും ദിശ മാററുവാനും സാധി 

ക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ആകാശത്തില് യാ 

തൂചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്കു ചന്ദ്രനില് 

പോകാന് ഈ വാഹനം ഛഎത്തുകൊണ്ടു 

പയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നു” ചിലരെങ്കി 

ലും സംശയിച്ചേക്കും. 

ചിറകു” നിവര്ത്തിപ്പിടിച്ചു' വളരെ 

ഉയരത്തില് പരുന്തു” പറക്കുന്നതു” 

നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടു”. വിമാനം സഞ്ചരി 

ക്കുന്നതിനെ ഇതിനോടുപമിക്കാം. 

പല തരത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങളണ്ടെ 

ങ്കിലും വായയവിനേക്കാഠം ഭാരം കൂടി 

യ വിമാനത്തെക്കുറിച്ചാണു” ഇവിടെ 

പ്രതിപാദിക്കുവാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു”. 

കപ്പലുകളം വഞ്ചികളും വെള്ളത്തില് 

പൊന്തിക്കിടക്കുന്നതു” അവയുടെ ഭാ 

രത്തിനു“ തുല്യം ഭാരത്തോളം വെള്ളം 

സ്ഥാനം മാററിയിട്ടാണു"”. (ആര്ക്കി 

മിഡീസ് തത്വവുമായി താരതമ്യ 

പ്പെടുത്തുക) എന്നാല് വിമാനത്തി 

ന്െറ ഭാരം അതു” സ്ഥാനം മാററുന്ന 

വായയവിന്റെറ ഭാരത്തേക്കാഠം വളരെ 

മടങ്ങു” കൂടുതലാണു”. ഒരു ചെറിയ 

പരീക്ഷണം വിമാനം സഞ്ചരിക്കുന്ന 

തിന്െറ തത്വം മനസ്സിലാക്കുവാന് 

ഉപകരിക്കും. 

കട്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ കാര്ഡ “ബോ 

ഡു” കഷ്ണം എടുത്തു” അതിന്െറ 

മുന്അററം (1൭ദറിനറ 6ഠ്റ്റമ) അല്പം 
ഉയര്ത്തി മറേറ അററം (0 
6ഠിറ്റല) അല്പം താഴ”ത്തിയം പിടി 
ചു” വായയവില് മുമ്പോട്ട്” തള്ളുക. 

കാര്ഡ് ബോര്ഡിനെ മുകളിലേക്കും 

പിമ്പോട്ടം തള്ളന്ന ഒരു ബലം അ 

തിന്മേല് പ്രവരത്തിക്കുന്നതായി അ 

കാര്ഡ് ബോര്ഡിനെ 

തള്ളന്നതിനു* പകരം കാററില് ചെ 

രിച്ചുപിടിച്ചാലും ഇതേബലം കാര് 

ഡ്, ബോര്ഡില് അനുഭവപ്പെടും. 

വായയവിന്െറ തള്ളല് (വധട) മുല 

മാണു” ഈ ബലം അനുഭപ്പെടുന്നതു”. 

നുഭവപ്പെടും. 

ഈ ,ബലത്തിന്െറ ലംബമായ ഘട 

കം (൦ഠന്ഥഠന൦൩) കാര്ഡ് ബോര് 

ഡ് ഉയത്താന് (0 ഉപയോഗി യ്ക്കു 

പ്പെടുന്നു. തിരശ്ചീനമായ (13ഠ0- 

മ0൩(9) അംശം കാര്ഡ് ബോര്ഡ് 

മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനു" തടപസ്സുമാ 

യി (ഠദ9റ്റൂത്തീരുന്നു. 



വിമാനം 

നന്തി തതതതതതതതത്തെത്തതതതതത്തത്ത്തത്തു 

വിമാനത്തിന്റെറ ഇരുപാര്ശ്വങ്ങളി 

ലുള്ള ചിറകുകഠം തിരശ്ചീനതലത്തി 

നു” അല്പം ചെരിഞ്ഞാണു” വിമാന 
ത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചിട്ടള്ളതു”. പ്രൊ 

പ്പല്ലറോ ജെററ് എഞ്ചിനോ (൦ 
൭൦൨൮1൩൦൭) ഉപയോഗിച്ചു” വിമാനം 

മുമ്പോട്ടു് ഓടിക്ക്കുമ്പോഠം ചിറകു 

കഠംചെരിഞ്ഞിരിഷ്ക്കുന്നതു” കാരണം 
കാര്ഡ് ബോര് ഡിലനുഭവപ്പെടുന്നതു 

പോലെ ഒരു ബലം ചിറകുക 

ളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു മൂലം വി 
മാനം മേലോട്ടയരുന്നു. ഇക്കാരണ 

ത്താല്ത്തന്നെ വിമാനം എപ്പോഴും 

മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക്ു 

ണംം വിമാനത്തിന്റെറ ചിറകുകള 

ടെ പ്രത്യേക ആകൃതികാരണം വിമാ 

നം പറന്നുകൊണ്ടിരികഷ്ണുമ്പോഠം ചി 

റകിന്്്റ അടിഭാഗത്തു” അനുഭവ 

പ്പെടുന്ന സമ്മര്ദ്ദം മുകഠംഭാഗത്തു” അ 

നുഭവപ്പെടുന്നതിനേക്കാഠം കൂടുതലാ 

യിരിഗ്കണ്കും. ഇതു് 

(7013) ലഭിഷ്ണ്കുവാ൯ സഹായക 

രമാണു”്. അന്തരീക്ഷവായു വിമാ 

നം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനു” തടസ്സ 

മായി (0/9) പ്രവത്തിഷ്കണ്കുന്നതു കൊ 

ണ്ടു” എഞ്ചിന് തുടര്ച്ചയായി പ്രവര് 

ത്തിഷ്ണുണം. ഇന്നത്തെ ജെററ് യാ 

ത്രാവിമാനങ്ങഠം സാധാരാണയായി 

മുപ്പതിനായിരം മുതല് മുപ്പത്തയ്യായി 

രം അടിവരെ 

ഉയത്തല്ബലം 

ഉയരത്തിലാണ് 

(/ധ്ടനറ 0൭9൯൬ സഞ്ചരിക്കുന്നതു”. 
ഇന്നു” ഡിസൈന്ച്െചെയ്തതിലും വെ 

ച്ചു” ഏററവും വലുതായ ജംബൊ ജെ 

റു” വിമാനങ്ങഠം നാല്പതിനായിരം 

അടി ഉയരത്തിലായിരിക്കും സഞ്ച 

രികശ്ശൂന്നതു”. ഇത്രയം ഉയരത്തില് 

വായുസമ്മര്ദ്ദം വളരെ കുറവായതു 

100 

കൊണ്ടു" 9 വളരെ കുറവായിരി 

ഗും. വിമാനത്തിന്െറ ശഗുരുത്വാക 

ഷണകേന്ദ്രത്തില്ക്കുടി ലംബമായി 

കീഴോട്ടു” അതിന്െറ ഭാരം പ്രവത്തി 

ശ്കണ്ശൂന്നും ഇതിന്നെതിരായി വായയവി 

ന്െറ തള്ളല് മൂലമുള്ള ബലത്തിന്െറ 
ലംബമായ അംശം സമ്മര്ദ്കേന്ദ്ര 

ത്തില്ക്കൂടി മേലോട്ടും പ്രവത്തിക്കു 

ന്നു. വിമാനത്തിന്മേല് വായയവി 

ന്െറ തള്ളല്കൊണ്ടു” ആകെക്കൂടി 

ഉണ്ടാകുന്ന മൊത്തബലം (1ടടധിദന൩ 

10106) ഉണ്ടാക്കുവാന്, വിമാനത്തി 

ന്െറ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബലം പ്ര 

യോഗിക്കുന്നതിനു” പകരം, അതി 

ന്െറ ഏതു” ബിന്ദുവില് ഒരു ബലം 

പ്രയോഗിഷ്ണുണമോ ആ ബാന്ദുവാ 

ണു“ സമ്മര്ദ്ദകേന്ദ്രം. വിമാനത്തി 

ന്െറ ഭാരവും മേലോട്ടുള്ള ബലവും 

തുല്യമാണെങ്കില് വിമാനം മേലോ 

ട് പൊങ്ങുകയോ താഴെ വീഴുക 

യോചച്െയ്യാതെ ഒരേ തിരശ്ചീനതല 

ത്തില് മുമ്പോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരി 

ഗ്ക്ൂം, വിമാനം ഉയത്തണമെങ്കില് അ 

തിന്മേലനുഭവപ്പെടുന്ന ഉയത്തുബലം 

വര്ദ്ധിപ്പിഷ്ണുണം. കീഴോട്ട് താഴണ 

മെങ്കില് കുറഗ്ണുകയും വേണം. വി 

മാനത്തിന്്ററ ചിറകിന്െറ പിന് 

അററത്തു” ഘടിപ്പിച്ചിട്ടളള ഏല 

റോണ് (൧.[1ല0൬), വാലിന്െറ ഇരു 

വശത്തും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെബി 

ലൈസറിന്െറ (ട(0115൦) പിന്നി 

ലുള്ള എലിവേററര് മുതലായ കണ് 

ട്രോളപകരണങ്ങഠം ഉപയോഗിച്ചാ 

അണ ഇതു” സാധിഭ്ത്ൂന്നതു”. വിമാനം 

ഉയത്്തവാനായി ഏലറോണും എലി 

വേറററും ഉപയോഗിച്ചു” വിമാന 

ത്തെ 7ഒ11ദഗു/ ആക്കുന്നു. അപ്പ്പോഠം 



വിമാനം 

ഇന്ന് 

വിമാനത്തിന്െറ മുന്ഭാഗം പൊന്തി 

വിമാനം മേലോട്ട്” സഞ്ചരിക്കുന്നു. 

താഴെ ഇറക്കുന്നതിനായി ഇതേ ഉപ 

കര ണങ്ങഠം ഉപയോഗിച്ചു” വിമാന 

ത്തിന്നു മുന്തൂക്കം (നഠട൭ 0൭3ഗ) ൭ 
ഞ്ഭാകുന്നു. സാധാരണനിലയില് സ 

ഞ്ചരിഗഴ്ത്കുമ്പോഠം സമതുലനം ലഭിഷ്ക്കു 

ന്നതിനു സമ്മര്ദ്ടകേന്ദ്രവും ഗുരുത്വാക 

ഷണകേന്ദ്രവും ഒരേ ബിന്ദുവില് സം 

യോജിപ്പിഷ്കുണം ((6ഠ1ന൩ലഠ6). അ 

ല്ലെങ്കില് സമ്മര്ദ്കേന്ദ്രം ഗുരുത്വാക 

ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്െറ ഏതു വശത്താ 

ണോ അതിന്റെ എതൃുവശത്തേഷ്ക്റു വി 

മാനം ചെരിയയും. വിമാനത്തിന്റെറ 

വാലില് ഘടിപ്പിപ്പിട്ടള്ള സ്സെബി 

ലൈസര് ഉപയോഗിച്ചാണിതു” സാ 

ധിഴ്ക്കുന്നതു൦. വിമാനത്തിന്െറ ദിശ 

മാററുവാനായി അതിന്െറ വാലില് 

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടള്ള ചുക്കാന് ദ(ദ്ധഠഠ്ല) 
ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

വിമാനത്തില് ഉപയോഗി നഴ്റ്കുന്ന ഒരു 

പ്രധാന ഉപകരണമാണു” ഫൈ്ള 

ററു” റെക്കോഡര്., വിമാനത്തിന്റെ 

വേഗത, ഉയരം, ത്വരണം, സമയം 

മുതലായ വിവരങ്ങാം ഒരു അലുമി 

നിയം നാടയില് ഇതില് തൃട്ച്ചയാ 

യി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും. ഏകദേശം 

ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഈ ഉപകരണം 

വിമാനത്തിനു” അപകടം സംഭവി 

ച്ചാലും മിഷ്കണുപ്പോഴും കണടുകിട്ടാറുണ്ടു”., 

അപകടകാരണം മനസ്സ്സിലാക്കുവാ൯ 

ഇതു” ഉപകരിക്കുന്നു. 

വളരെ സാങ്കേതികജ്ഞാനവും മനോ 

ധൈയ്യവും 

പൈലററിനു”് ഉണ്ടായിരിയ്ക്കുണ്ടതാ 

വിമാനം പറ പ്പിഷ്കകുന്ന 

ണു൦. ബഹിരാകാശയാത്രദ്മൂ” തിര 

ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്പാം തന്നെ പൈ 

ലററുമാരായിരുന്നുവെന്നു” തോന്നുന്നു 

(ഒന്നു രണ്ടു പേരൊഴികെ). വിമാനം 

പറപ്പിഴ്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഓട്ടമേ 

ഷന് വിജയം കൈവരിച്ചിരിയ്ക്കുയാ 

ണു”. ഒരു കമ്പൃയട്ടര് ഉപയോഗിച്ചു” 

പൈലററില്ലാതെ വിമാനം പറപ്പി 

ഷ്ണ്രാം. കമ്പ്യൂട്ടറപയോഗിച്ചു യാത്ര 

ക്കാര് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു 

വിമാനം പോലും വിമാനത്താവള 

ത്തില് ഇറക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു”. 

യാത്രഴ്ണാായി വിമാനം വഹിക്തൂന്ന 

വര്ദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിഴ്ടൂകയാ 

ണ്. വളരെ വേഗത്തില് സഞ്ചരി 

ശക്ശൂന്ന വിമാനങ്ങഠം ഇന്നു” ഉപയോഗ 

ത്തിലുണ്ടു”. ബോയിംഗ് 0707 മുത 

ലായ വന് യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ 

(ഇവയെല്ലാം ജെററ്വിമാനങ്ങളാ 

ണ“)ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറില് 

കുറച്ചു കൊല്ല 

പങ്കു” 

600 നാഴികയാണു. 

ങ്ങഠാക്കുള്ളില് ശബ്ദത്തേക്കാഠം വേഗ 

ത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രാവിമാന 

ങ്ങഠം (൫ഠ0൩൧൧0/0ഠ) ഉപയോഗത്തില് 

വരും, ഇപ്പോഠം എഏയരണഇന്ത്യാകമ്പ 

നി ഉപയോഗികഷ്ക്കുന്ന ബോയിംഗ് 

707 എന്ന വിമാനത്തിന്െറ നീളം 

103 അടിയും വീതി 146 അടിയും 

ഇതില് സങഞ്ചരിയഷ്കണ്കാവുന്ന യാത്രക്കാ 

രുടെ എണ്ണും ഏകദേശം 140 ഉം ആ 

ണു“. എന്നാല് ഡിസമ്പര് ആദ്യവാര 

ത്തില് ടെസ്റ്റ് ഫ്ളൈററ് (ടട 

119100) കഴിഞ്ഞ ബോയിംഗ* 747 
എന്ന പുതിയ യാത്രാവിമാനത്തി 

ന്െറ നീളം 230 അടിയും വിതി 200 

അടിയുമാണു”. ഈ ഇരുനിലവാഹ 
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വിമാനം 

നത്തിനു ഒരു അഞ്ചുനിലക്കെട്ടിടത്തി 

ന്െറ ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും. 362 

യാത്രക്കാക്കു” സഞ്ചരിഷ്കണുകാന് സൌക 

യയമുള്ള ഈ വിമാനത്തില് വേണമെ 

ങ്കില് 900 പേരെക്കൊണ്ടുപോകാം. 

റൈററു്" സഹോദരന്മാര് ആദ്യത്തെ 

തവണ പറന്ന മൂരത്തേക്കാഠം കൂടുത 

ത്തില് ഇവ യാത്രഷ്ണായി ഉപയോഗി 

ജ്യപ്പെടും. 

പ്പികയോളം വിലയുള്ള മൂന്നു” വിമാ 

ഒന്നിനു” 22 കോടി ഉറു 

ങ്ങളാണു” എയര് ഇന്ത്യാകമ്പനി വാ 

ങ്ങുന്നതു”. ഒരു വിമാനത്തില് യാത്ര 

ചെയ്യുവാന് നിങ്ങളില് പലക്കും ക 

ലാണിതിന്െറ നീളം. 1970 ആദ്യ ഴിയും, 

വിദ്യാഭ്യാസത്തില് കാവ്ൃയയട്ടര് 

വലിയ കോളേജുകളില് പഠനസംബന്ധവും ഭരണപരവും സാമ്പത്തിക 
വുമായ സമസതകാര്യങ്ങളും അടുത്തഭാവിയില് കംപ്ൃൂട്ടറുകളായിരിക്കും 
കൈകാര്യം ചെയ്യുക. റഷ്യയിലെ ഒരു കോളേജില് 9000 വിദ്യാര്ത്ഥി 
കളണ്ടു”. ഇവര്ക്കെല്ലാം കൂടെ രേ ടേമില് 28,000 മാര്ക്കുകഠം രേഖപ്പെടു 
ത്തുന്നു, എന്നാല് വ്യത്യസ്ത പഠനശാഖകളില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ 
പുരോഗതിയെ ഏറെക്കുറെ നല്പനിലയില് വിലയിരുത്തുന്നതിനു ഒരു 
'ശരാശരി മാര്ക്കു" ക്ലിപ്പപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

ഇന്നത്തെ ചുററുപാടുകളില് പരിക്ഷയയടെ തലേദിവവസം 

എതെല്ലാം കുട്ടികളാണു” “അപകടമേഖല 'യില് 
ക്ട കാണാന് കഴിയ്യന്നതു”. 

മാത്രമാണു” 

നില്ക്കുന്നതെന്നു നമു 

ഒരു സ്വയം പ്രവര്ത്തക യന്ത്രത്തിന്െറ മേല്നോട്ടവും നിയന്ത്രണവും 

പഠനവിഷയം ചിട്ടയായി അഭ്യസിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിയും വിശ്രമവും 

യൃക്തിസഹമായീ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ട സാഹചര്യം സ്ത 

ഷ്ടിച്ചു. പരീക്ഷകളടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളില് പോലും ഇതു” ഒരു മാററം വരു 

ത്തിത്തീര്ത്തു. ഒരു കലാലയവര്ഷത്തിന്െറ ഫലങ്ങാം ഒന്നിച്ചു സമാ 

ഹരിക്കുവാനും കഴിയും. വിവിധ വിദ്യാര്ത്ഥിഗ്രുപ്പുകഠംക്കു പ്രത്യേക 
കാര്ഡുകഠം വിതരണം ചെയുന്നു. കാര്ഡില് ഗ്രുപ്പുനമ്പറും, പ്രസക“ത 

വിഷയവും അദ്ധ്യാപകരുടെ പേരും ഉണ്ടായിരിക്കും. പാഠം എടത്ത 

കഴിയുമ്പോഴേക്കും കിട്ടിയ മാര്ക്കു അടയാളപ്പെടുത്തീയിട്ടുള്ള കാര്ഡുകഠം 

മറെറാരു പ്രത്യേക സാമഗ്രിയിലേക്കു” പോവുന്നു. ഇവിടെ വച്ചു അവ 

സ്വയം പ്രവര്ത്തകയന്ത്രം വഴി കംപ്യട്ടറിനാവശ്യമുള്ള പഞ്ചുചെയ്ത ടേപ്പ 

കളായി മാററുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങഠം ചെയ്തുതീര്ക്കുന്നതിനു ആകെക്കൂടി 

വേണ്ടതു 90 സെക്കണ്ടാണു”. ഈ വിവരങ്ങളെല്പറം കംപ്ൃൃട്ടറിനെറ 

' ഓര്മ'യില് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതും തുടര്ന്നു പഠനപുരോഗതിയെക്കുറി 

ചുള്ള വസ്തുനിഷ്യമായ റിപ്പോര്ട്ട് ഡീനിന്നു ലഭിക്കുത്തതുമായിരിക്കും, 

ഏതെങ്കിലും വിദ്യാര്ത്ഥി മോശമാണെങ്കില്, ഏതു വിഷയത്തിലാണു 

മോശമായതു”, ആരാണു പ്രസ്തുത വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമ 

തല ഏററിരുന്നതു, ഒരു അദ്ധ്യാപന്െറ അദ്ധ്വാനഭാരം എത്രകണ്ടു കൂടുത 
ലാണു തുടങ്ങിയകാര്യങ്ങഠം കൂടി യന്ത്രം ഉടനടി നല്കുന്നു. 



ച്വിച ശിശുക്കഠം ജനിച്ച ഉടന് 

മൃതിയടയുന്നു. ചിലപ്പ്പോടം ജനിക്കു 

ന്നതിനു മുമ്പൃതന്നെ അവ മരിച്ചിട്ടു 

മുണ്ടാകാം. ഇതെല്ലാം പിശാചുബാധ 

യാണെന്നാണ് മുത്തശ്ശിമാര് പറയാ 

റുള്ളതു. എന്നാല് അമ്മയുടേയും ശി 

ശമവിന്േറയ്യം രക്തഗ്രുപ്പുകഠം തമ്മി 

ലുള്ള വ്ൃത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഇതു 

സംഭവിക്കുന്നതു”. 

രക്തത്തില് പല ഗ്രപ്പുകളമുണ്ടു. 

൧, 8, ഗ്രപ്പുകഠം നമുക്കു സുപരി 

ചിതമാണ്. വേറേയും പല ഗ്രുവ്പ 

കളം രക്തത്തി ലുണ്ടെങ്കിലും 1940 വ 

രെ രക്തദാനത്തിനായി 4&,,8,റ0ക 

ളെ മാത്രമേ കണക്കിലെടുത്തിരുന്നു 

ള്ള. ഈ വ്ൃയവസ്ഥയനുസരിച്ചു" 

൧, 8, ൧8,ഠ0 എന്നു നാലായിട്ടാ 

ണ' രക്തത്തെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതു”. ഓ 

രോ ഗ്ശുപ്പിലുംപ്പെട്ട രക്തമുള്ളവരക്കു 

പുറമെ നിന്നു” രക്തം ആവശ്യമായി 

വരുമ്പോഠം ആ ഗ്മുപ്പില് പെട്ട രക്തം 

തന്നെ വേണം കൊടുക്കാന്. ഗ്പ്പ 

മാറി രക്തം കൊടുത്താല്, രക്തം സ്വീ 

കരിക്കുന്ന ആളടെ ചുവന്ന രക്താണു 

ക്കളില് ശക്തിയായ പ്രതിപ്രവര്ത്ത 

നമുണ്ടാകും. എന്നാല് റ ഗുപ്പില് 

പ്പെട്ട രക്തം എല്ലാ ഥ്മുപ്പകാരക്കും കൊ 

ടുക്കാം. പക്ഷെ 0 ഗുപ്പില്പ്പെട്ടആരം 

ക്ക” രാഥുപ്പു രക്തം തന്നെ കൊടുക്കു 

ണം; അല്ലെങ്കില് പ്രതിവര്ത്തനമു 

ണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ൫8 

ചികിത്സ 

ജനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ 

ഗ്രപ്പില്പ്പെട്ട രക്തമുള്ള ആളം എല്ലാം 

സ്വീകരിക്കും. അത്യാഹിതങ്ങഠം സം 

ഭവിക്കുമ്പോഠം രക്തം ദാനം ചെയ്യ 

വാനോ സ്വീകരിക്കുവാനോ തങ്ങ 

ളുടെ രക്തം ഏതു ഗ്രുപ്പില്പ്പെട്ടതാ 

ണെന്നു” നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരിക്കു 

ന്നതു” നല്പതാണ്. രക്തദാനത്തിനു“ 

ആത്ുപത്രികളില് ചെല്ലമ്പോഠം അ 

വര ആദ്യം 

ഏതു ധപ്പില്പ്പെട്ടതാണെന്നാണ്. 

നോക്കുന്നതു” രക്തം 

മറെറാരു രക് തഗ്ര,പ്പ് 

ഇതു കൂടാതെ 1940-ല് കണ്ടുപിടിച്ച 

മറെറാരു ഗ്രപ്പുസിസ്റ്മാണ് ആറെ 

ചു (൫൨. “റീസസ്"” വര്ഗ്ലത്തില് 
പ്പെട്ട കുരങ്ങുകളിലെ നഥടധട 

നാബഭൃഭ) രക്തം മുയലുകളില് കു 
ത്തിവച്ചു” ഉണ്ടായ സീറം, മനുഷ്യ 

നില് കുത്തിവച്ചു” പരിശോധിച്ച 

പ്പ്രോഠം ഉണ്ടായ ഫലത്തില് നിന്നു 

മാണ ഇങ്ങിനെയൊരു ഗ്മപ്പസിസ്റ്റം 

82% 
ക്ടം ഈ സീറം കുത്തിവച്ചപ്പോഠം 

പ്രതിപ്രവര്ത്തനമൊന്നും ഉണ്ടായി 
ല. എന്നാല് ബാക്കി 15%, പേരില് 
ഇതു ശക്തിയായ പ്പാ 
മുണ്ടാക്കി. ““റീസസ'' കുരങ്ങുകളി 
ലെ രക്തപരീക്ഷണത്തില് നിന്നു 

കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതു”. പേര് 
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ചികിത്സ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 

മുണ്ടായ രക്തഗ്ശപ്പായതുകൊണ്ടു” ഇ 

തിനെ 61 എന്നു പറയുന്നു. പ്രതി 

പ്രവത്തനമില്പാതിരുന്നവരുടെ രക്ത 

ത്തെ 8 നെഗററീവു”് എന്നും, പ്രതി 

പ്രവര്ത്തനമുണ്ടായവരുടെ രക്തത്തെ 

28൨ പോസിററിവു” എന്നും വിളി 

ക്കാന് തൃടങ്ങി. ലാന്റു“സ്റ്റീനര്, വീ 

നര് (1ദ3റഠടലനല൦ ദറഠ ഗ7ി൦ല) 
എന്നീ രണ്ടുശാസ്സ്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇ 

തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കഠം. ഒരേ 4 

8-0ാഗ്ുപ്പില്പ്പെട്ട രക്തം കൊടുത്തി 

ട്ടം പ്രതിപ്രവത്തനങ്ങളുണ്ടായ അപൂര് 

൮ൃസംഭവങ്ങളാണ് ഈ 9൨ ഘടകം 

കണ്ടുപിടിക്കുവാന് ഇവരെ പ്രപേരി 

പ്പിച്ചതു. 

0 രക്തഗുപ്പില്പ്പട്ടെ ഒരു സ്ത്രീക്കു, 

പ്രസവാനന്തരം അതേ ഗ്മുപ്പില്പ്പെട്ട 

ഭത്താവിന്െറ രക്തം കൊടുത്തപ്പ്ോഠം 

ശക്തിയായ 

യി. 1939ല് ആണ് ഇതു നടന്നതു”. 

തുടന്നുള്ള പരീക്ഷണത്തില് നിന്നും 

പ്രതിപ്രവത്തനമുണ്ടാ 

അവരുടെ രക്തത്തിനു” ഭത്താവി 

ന്െറ രക്തത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണു 

ക്കളമായി പ്രതിപ്രവത്തിക്കുവാനുള്ള 

കഴിവുണ്ടെന്നു” മനസ്സിലായി. 

ശിശുമരണം 

ഇനി മുമ്പ പറഞ്ഞ ശിശ്ുമരണങ്ങ 

ളെക്കുറിച്ചു നമുക്കു നോക്കാം. വളരെ 

അപൂവ്വമല്പ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിശു 

മരണം. പാരമ്പര്യമെന്നോണം ഒരു 

കുടംബത്തിലെ അനേകം ശിശുക്കഠം 

ക്കു” ഇതു” സംഭവിക്കാം. സാധാര 

ണ ഒരു സ്റ്രീയടെ ആദ്യത്തെ ശിശു 
ഈ വിധത്തില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടാറു 

മുണ്ടു". 
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അമ്മയയടെ രക്തം [8൨1 നെഗററീവാ 

യാല് മാത്രമേ ഇതു സംഭവിക്കുക 

യുള്ള. അച്ചന്റെ രക്തവും [6 നെഗ 
ററീവായാല് ശിശുമരണമുണ്ടാകയി 

ല്ം അതുകൊണ്ടു” അമ്മയുടെ രക്തം 

൨ നെഗററീവായതു കൊണ്ടുമാത്രം 

പേടിക്കാനില്ല. അച്ചന് 6൫പോസി 

ററീവും, അമ്മ [൨ നെഗററീവുമാ 

യാല് മാത്രമേ കുഴപ്പമുള്ള. അതാ 

യതു” വയററില് കിടന്ന ശിത്രു 

പ പോസിററീവും, അമ്മ ൫ നെഗ 

ററീവുമായാലാണ് ആ ശിശു മരി 

മു പോസി 

അമ്മയോ. 

ക്കു വാനിടവരുന്നതു”. 

ററീവായ ശിശുൂുവിന്െറ 

അച്ചനോ ആരെങ്കിലും ഒരാഠം 1 

പോസിററീവായിരിക്കണംഎന്നാല് 

അച്ചനും 

പോസിററീവോ, 

൨ നെഗററീവു” ശിശു 

ലവി 
ഒരാഠം പോസിററീിവും 

അമ്മയും 

മറേറയാഠം 

നെഗററീവുമോ ആയാലും ജനിക്കാം. 

ശിശുമരണമുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അവ 

സരങ്ങളിലും അമ്മ 141 നെഗററീവും, 

ശിശു 18൨ പോസിററീവുമായാണു” 

കണ്ടിട്ടുള്ളതു” എന്നു പറഞ്ഞുവല്പോ. 

അക്ങിനെ വരുമ്പോഠം അമ്മയുടെ 

രക്തം ശിശുവിന്െറ രക്തത്തെ ഒരു 

അന്യവസ്തപവായി കണക്കാക്കുകയും 

അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമിക്കു 

കയ്യം ചെയ്യുന്നു. റീസസു” കുരങ്ങുക 

കിലെ സീറം കുത്തിവച്ചപ്പോഠം [4൨ 

പോസിററീവു” രക്തവുമായി പ്രതി 

പ്രവത്തിച്ചുവല്ലോ. ഇതിനു” കാര 

ണം ഈ സീറത്തില് ഒരു പ്രതിവസ്ത 

(ദ൩0ി-8൩൨-ദനഥഠഠ) ഉള്ളതുകൊ 
ണ്ടാണു”. മിദ്വൊറും [൫നെഗററീിവു” 

രക്തത്തിലും ഈ പ്രതിവസ്തു ഉണ്ടാ 

കാന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു 



ചികിത്സ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പു” 

റ നെഗററീവു'" രക്തം ൨ പോസി 

ററീവു“ രക്തവുമായി സമ്പക്കത്തില് 

വരുമ്പോഠം പ്രതിപ്രവത്തിക്കുന്നു. 

അതായതു“ ഈ പ്രതിവസ്പു [൨ പോ 

സിറഠീവു? രക്തത്തിലെ ചുവന്ന 

രക്താണുക്കളെ കട്ടപിടിപ്പിക്കുന്നു 

(ദ0ഠ/ധ/ന9ലഠന). അതുകൊണ്ടാണു” 
81 പോസിററീവു” ശിശരക്കഠം വിള 

റുകഷ്ും മരിക്കുകയും ചെയുന്നതു”. 

ആദ്യത്തെ ശിശു 
രക്ഷപ്പെടുന്നു 

മുമ്പ പ്രസവിക്കാത്തതോ, അല്ലെ 

ങ്കില് [൨ നെഗററീവു*് ശിശുക്കളെ 

മാത്രം പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്ത 

(൫0 നെഗററീവു” രക്തമുള്ള) സ്ത്രീ 

യില് ഈ ആക്രമണകാരിയായ 

പ്രതിവസ്മു ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നാല് 

ആ സ്ത്രീ ൨ പോസിററീവു” ശിശു 

വിനെ ഗര്ഭം ധരിക്കുമ്പോഠം മുതല് 

ഈ പ്രതിവസ്തു ഉണ്ടാകാന് തുടങ്ങുന്നു. 

തത്സമയം ആക്ുട്ടി ഈ പ്രതിവസ്ത 

വിനെ തടുക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ 

ശക്തി നേടുന്നു. തന്മൃലം ആശികശു 

രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഇതിനുശേ 

ഷമുള്ള ശിശുക്കഠംക്കൊന്നും ഈ 

പ്രതിരോധശക്തി ഉണ്ടാകാന് അവ 

സരം ലഭിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു” 

അവ മരിക്കുകയും ചെയുന്നു. 

പ്രതിവിധി 
ഇങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കളെ പ്രസവി 

ക്ഷന്നതിനു മുമ്പൃതന്നെ അതിന്െറ 

രക്തം മുഴുവന് മാററി വേറെ രക്തം 

കൊടുക്കുകയാണു” ഇതിനുള്ള പ്രതി 

വിധി. ഗടപാത്രത്തില് വച്ചുതന്നെ 

യൃള്ളതാണീ രക്തസംക്രമണം (20- 

0300൦ 01ഠഠഠ 73905 ദധട!ഠസു)ം ഇത്ത 

രം രക്തസംക്രമണം വിജയകരമായി 

ആദ്യം ചെയ്തു” 1963-ല് ന്യൂസില 

ണ്ടിലാണു്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയററി 

ലെ കുട്ടിയയടെ രക്തം മാററി വേറെ 

രക്തം കൊടുക്കുക എന്നതു” ഏകദേ 

ശം അഞ്ചു മണിക്കൂര്കൊണ്ടു” അവര് 

ചെയ്തു. 

8 വൈഷമ്യങ്ങഠംക്കെതിരെയുള്ള 

ഒരു കുത്തിവെയ “പു” ഈ അടുത്തകാ 

ലത്തു” കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു* 

റോഗാം (൫൧ ദച്വ്ഗ) എന്നറിയ 

പ്പെടുന്ന ഈ കത്തിവെയ“പു”് കൊള 

മ്പിയ യൂണിവേഴ്സിററിയിലെ 

ഡോ. വിന്സന്റും, ഡോ. പോളാ 

ക്ടം കൂടിയാണ” കണ്ടുപിടിച്ചതു”. 

ഈ വാക്ീന് 1969 ജൂണ് മാസംമുതല് 

മരുന്നുകടകളില് കിട്ടുവാന് തുടങ്ങി. 

40 പ്രശ”നങ്ങളുള്ള അമ്മമാക്കു" ഈ 

വാക്സീന് കുത്തിവച്ചാല് കുട്ടികളെ 

നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിവസ്തക്കളുടെ 

ഉല്പാദനം തടയാം. പക്ഷെ ഈ 

പ്രതിവസ്തുക്കടും രക്തത്തില് നേര 

ത്തേതന്നെയുള്ള അമ്മമാര്ക്കു” ഈ 

കുത്തിവെപ്പുകൊണ്ടു” പ്രയോജനമൊ 

ന്നുമില്പ. രക്തം മാറിക്കൊണ്ടുതന്നെ 

ശിശുക്കളെ രക്ഷിക്കണം. 

വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചുകൊ 

ണ്ടിരിക്കുകയാണു . ജനിക്കാത്ത 

ശിശുവിനെക്കൂടി ചികിത്സിക്കുക 

എന്നതു” ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കാരൃ 

മാണ്. മുത്തശ്ശിമാര് പറയുന്ന പി 

ശാചുക്കഠം ഈ ശിശുവിനെ കൊല്ല 
കയില്ലെന്നു” നമുക്കു” പറയാം, 



റം 

ശിഘ്ബുദ്ധി__ഒരു ടെസ്ററ് 
ഹ് 

ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏതൊരു സന്ദര്ഭത്തിലും, തെളിവാ 
യി ചിന്തിക്കുവാനും പല വഴികളിലായി ചിന്നിച്ചിതറിപ്പായുന്ന ബു 
ദ്ധിയെ ഒരേ ആശയത്തില് കേന്ദ്രികരിക്കുവാനും നിങ്ങഠംക്കു കഴിയയമോ? 
അതു മാത്രമല്ല, അതിശീഘഷ്വം ശരിയായ വഴിയില് ആലോചനാശക്തി 
യെ നയിക്കുകയും വേണം? ഇതാ ഒരു ചെറിയ ടെസ്ററ., ശരിയായ 
ഉത്തരം 34-ാം പേജില്: ഈ ടെസ്റ്റ് പുത്തിയാക്കാന് നല്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
സമയം 15 മിനിട്ടമാത്രം . 

] താഴെക്കൊടുത്തിട്ടള്ള ഗണിതവാക്യങ്ങം ശരിയാണോ തെ 
ററാണോ എന്നെഴുതുക. ) 

3. മയി, 1 ് 1 1 1 ത 
[ പ: ടെ __ 5. നി യായ യ. ക് പം ൫) ! മന്നത്ത് 

(൫) ൨൧൨ ടവ 
(1) (9-2) 0 (-ഠ)ട് (ദ--2)-ടമ് (20-00) 1-3 (ദ -32ഠി 

11 (1) ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യകൊണ്ടു ഹരിച്ചാല് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 
ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെക്കാളം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും. ശരിയാണോ 

(1) ഒരു സംഖ്യയുടെ വഗ്ം, ആ സംഖ്യയയടെ വഗ്ുമൂലത്തെക്കാളം വലു 

തായിരിക്കും. ശരിയാണോ? 

(0) ൧ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും 8 എന്ന സ്ഥലത്തേക്കു? ശരാശരി 23 
മൈല് / മണിക്കൂര് വേഗത്തില് സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാര് തിരിച്ചു 
വരുമ്പോഠം (8 യില് നിന്നും 4 യിലേക്കു”) 30 മൈല്/മണിക്കൂര് 
വേഗത്തില് വരികയയണ്ടായി. കാറിന്െറ ശരാശരിവേഗത 274 

മൈല്മണിക്കൂര്. ശരിയാണോ ? 

(1ഗ) 123356 എന്നീ ക്രമത്തില് 100 വരെ തുടര്ച്ചയായി എഴുതിയാല് 
കിട്ടുന്ന സംഖ്യയയടെ നൂറാമത്തെ അക്കം (ററ) ഏതായിരിക്കും? 

1 (1) രാമന് സ്വന്തം മുറിയില് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ വിളക്കു കത്തിച്ചും 

അതിനുമുമ്പു” അവ൯ എവിടെ ആയിരുന്നു ? 

(൮) റോബര്ട്ടിനെ കൂടെ കപ്പലില് ഇംഗ്ലണ്ടില്നിന്നും ബോംബെ 
യില് വന്നിറങ്ങിയ ടോമിന് പാസ്സോര്ട്ടില്ലായിരുന്നിട്ടം ചുങ്കം 

അധികാരികഠം ടോമിനെ അറസ്സു,ചെയ്തില്ല. എത്തുകൊണ്ടു”? 

(0) 1969-ല് കോളേജുയുണിയന് പ്രസിഡന്റായി മത്സരിച്ച കൃഷ്ണദാ 

സിനും, വിശ്വനാഥനും തൂല്യവോട്ടകഠം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും നറുക്കെ 

ടപ്പുകൂടാതെ രണ്ടു പേരും വിജയികളായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടു. 

എങ്ങിനെ ? 

| ഒരു ടയര് ഫാക്ടറിയിലെ മാനേജര്, ഡ്രൈവര്, അക്കൌണ്ടനെറു, 

പ്യൂണ് എന്നിവരാണു ശ്രീമാന്മാ൪ തോമസ്സ്, ഇക്ബാല്, രാമച 

നദ്രന് നായര്, പുഷ്പാംഗദന് എന്നിവര്. (യഥാക്രമം അല്ല.) ആരു, 

ഏതു ജോലിയിലേര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന വിവരം താഴെകൊടു 

ത്തിട്ടള്ള വിവരങ്ങളില് നിന്നും കണ്ടു പിടിക്കുക. 

രാമചന്ദ്രന് നായര്, പ്ൃണിനെപ്പോലെ തന്നെ അവിവാഹിതനാ 

ണു. തോമസ്സ്, മാനേജരുടെ മകനു” ററ ഷന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു”. 

പുഷ്വാംഗദന് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്ബാലും അക്കൌ 

ണ്ട൯റും രാമപുരം സ്ത്കൂളിലാണു” പഠിച്ചതു”. രാമചന്ദ്ര൯നായരുടെ 
സഹോദരിയെയാണു” അക്കൌണ്ടന്െറു” വിവാഹം ഷഴിച്ചിട്ട 

ള്ളതു”. 



ശാസ്്രത്തിനന്്റെറെ വളര്ച്ച മനുഷ്യ 

ന്െറ കാഴ്ചപ്പാടില് വ്ൃത്യാസമുണ്ടാ 

ക്കുന്നു. മനുഷ്യനു" ധ്രുവസമുദ്രത്തില് 

ചുടുനീരുറവുണ്ടാക്കുവാനും ധ്രവപ്രദേ 

ശ്ൃത്തു ചുടുണ്ടാക്കുവാനും നദികളുടെ 

യം പരവ്വതങ്ങളുടെയും ഗതിയ്യം കിട 

പ്പം മാററുവാനും മററും കഴിയയമെന്നു 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങഠംക്കുമുന്യ പറ 

ഞ്ഞാല് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരു 

ന്നില്പ. ഇന്നത്തെ നില അതല്പ;കു 

റെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാന് തുട 

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഏററ 

വും ഒടുവിലായി വന്ന ഒരു “എ. പി. 

എ൯.' ലേഖനത്തില് ഹിമാപാരു 

ത്തെ മുന്കൂട്ടി കണ്ടു തടുക്കുവാനുള്ള 

വഴികഠം സോവിയററു ഡൃണിയന്൯ന് 

കണ്ഞടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പ്രസ്താ 

വിച്ചിരിക്കുന്നു: 

വിനാശകാരിയായ 
ഹിമപാതം 
ഹിമപാതം വളരെ വിനാശകാരി 

യാണു”. പ്രധാനമായും കൃഷിയെ 

യാണു“ അതു നശിപ്പിക്കുന്നതു“. ഇതി 

ഹിമപാതത്തെ 

തട്ടത്തുനിരത്തുന്ന പീരങ്കി 

നെത്തടുക്കുവാന് വഴിയൊന്നുമില്ലെ 

എന്നു സോവിയററു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് 

അന്വേഷിച്ചു. 

പ്രൊ: വി. ഒബ്ബന്സ്കിയുടെ നേതൃ 
ത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞ 

ന്മാരാണു” മേഘപാളികളടെ രൂപീ 
കരണത്തെ മനുഷ്യന്നു സ്വാധീനിക്കു 

വാന് കഴിയുമെന്നു ആദ്യമായി സി 
ദ്ധാന്തപരമായി തെളിയിച്ചതു”. 
പത്തുലക്ഷം ടണ് വെള്ളവും ഹിമവും 

വഹിച്ചുവരുന്ന മേഘപാളിയെപ്പോ 
ലും ആകാശത്തു” തടുത്തുനിര്ത്താ൯ 
കഴിയൃയമെന്നു അക്കാഡമീഷ്യ൯ പി 

യോദൊറോവ് പിന്നീട കണക്കു 

കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു കുഴപ്പുമേയുള്ള: 

അനേകം ആററം ബോംബുകളുടെ 
ഉരം അതിനുവേണ്ടി പ്രയോഗി 

ക്മഒപ്പടണംം 

പ് 
ഒബ്ബ൯സ്കിയയടെയും ഫിയോദൊ 

റോവിനന്്റെറയയം കണ്ടുപിടിത്തങ്ങ 

ളില് അമേരിക്കയടക്കമുള്ള പാശ്ചാ 
തൃരാജ്യങ്ങഠംക്കു കൌതുകം തോന്നി. 
ആ രാജ്യങ്ങളില്നിന്നു ഈ വിഷയ 
ത്തെപ്പററി കൂടുതല് പഠനം നടത്താന് 
പലരും സോവിയററു യയണിയനി 
ലേക്കു വന്നു. 

ഒരു പീരങ്കിപ്പട 
അപ്പ്യോഴേക്കും സോവിയററു യൂണി 
യന് ഈ രംഗത്തുവളരെയേറെ പുരോ 
ഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നു. “ആല്പൈന് 
ജിയോഫിസിക്കല് ഇന്സ്റ്റിട്യൂട*" 
എന്നൊരു സ്ഥാപനം അവിടെ ഈ 
രംഗത്തു പ്രവരത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ടു". 
ഈ സ്ഥാപനത്തിന്െറ ഡ്യയറകടരു 
ടെ പേരു” ജി. സൂലാക്കു” വെലിഡ, 
സെ എന്നാണു. 

1, 



ഹിമപാതത്തെ തടുത്തുനിര്ത്തുന്ന പീരങ്കിപ്പട 
ത്തം തതതത്തത്ത്ത്ത്ത്നി 

അദ്ദേഹം ഈ സ്ഥാപനത്തില് ഹിമ 
പാതത്തെ തടുത്തുനിര്ത്താനും അതി 

നെ മഴയൊ, ആലിപ്പവേര്ഷമൊ 

ആക്കിമാററാനും കൈക്കൊണ്ട നട 

പടികഠം ആകര്ഷകമാണു?. 

ഹിമപാതമുണ്ടാകുമെന്നു മുന്കൂട്ടി 

അറിയിപ്പുതരുന്ന റേഡിയോ 

യന്ത്രം കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷപട്ടക്ക 

ളായ ശാസ്ത്രുജഞന്മാര ഉണ്ടാക്കികൊടു 

ത്തിട്ടണ്ടു”. വിവരം കിട്ടിയ ഉടനെ 

. ഒരു പ്രത്യേകതരം പീരങ്കി (കവര് 
ചിത്രംനോക്കുകുഹിമമേഘത്തിന്െറ 

മദ്ധ്യസ്ഥാനം നോക്കി തിരിയുന്നു. 

ഒരു 

അതിരു നീന്നു എല്ബ്രസ്സ്' എന്ന 

പ്രത്യേകതരം ഉണ്ടകഠം മേലോട്ട 

പൊഴിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഉണ്ടകഠം 

മേഘപാളികളെ തവിടടപൊടിയാ 

ക്കുന്നു. ആലിപ്പഴത്തിന്റെറ വലുപ്പ 

മുള്ള ഹിമകണങ്ങളെപ്പോലും ശതാം 

ശീകരിക്കുവാന് അവക്കു കഴിയും. 

അകത്ങിനെ തവിടുപൊടിയായ മേ 

ഘധ്ൃളികഠം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കട 

ക്ഷമ്പോഠം താപം തട്ടി മഴയാവൃുക 

യൊ വേണ്ടത്ര താപമില്ലെങ്കില് ആ 

ലിപ്പവരഷമാവുകയൊ ചെയ്യന്നു. 

എകികൃതശ്രമം 

കേക്കു മ്പോഠം വളരെ എളപ്പമായ 

കാര്യമാണിതെന്നു തോന്നും. കാലാ 

വസ്ഥാനിരീക്ഷണ പടുക്കളും തോക്കു 

നിമ്മാതാക്കളും രസതന്ത്രജ്ഞരും വാ 
നനിരീക്ഷകന്മാരും റേഡിയോ ഇ 

ഭൂമിശാസ്സ്രജ്ഞന്മാ 

ആഅമൊക്കെ നീണ്ടകാലം നടത്തിയ 

ഏകികൃത ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാ 

ണു് ഇത്തരം ഒരു ഉപകരണം കണ്ടെ 

ഞ്ചിനീയര്മാരും 
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ത്തിയതു” എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു 
നന്നായിരിക്കും. 

ആല്പ്പൈന് ഇന്സ്ററിട്യൂട്ട് ഈരം 

ഗത്തു നടത്തുന്ന പ്രവരത്തനങ്ങളുടെ 

രൂപം മനസ്സിലാക്കുവാന് താഴെ 

കൊടുത്ത സാമ്പിഠം റിപ്പോര്ട്ടുകഠം 

സഹായകരമായിരിക്കും. 

ക്രാസ്ന്നോദര് വിഭാഗത്തിലെ ഒരാ 

ഡന്സ്കി സംഘം 23 ഉണ്ടകഠം 

പ്രയോഗിച്ചു; ഹിമപാതത്തെ തടുത്തു 

നിര്ത്തി; മഴ തുടര്ന്നുണ്ടായി. 

മറെറാരു ദിവസത്തെ റിപ്പോര്ട്ടില് 

പറയുന്നു; 

"അഞ്ചു ദിവസങ്ങാംക്കു മുമ്പു” ഇ൯ 

സ്ററിട്യട്ടിനെറ ആറു ഹിമപ്പാത 

വിരുദ്ധസംഘങ്ങാം അപായകരമാ 

യ മേഘങ്ങളുടെ അക്രമണത്തെ 50 

പീരങ്കികഠംകൊണ്ടു നേരിട്ടു. അനേ 

കശതം ഉണ്ടകഠം പൊഴിക്കപ്പെട്ടു. 

പാടങ്ങളും ഫലത്തോട്ടങ്ങളും മററു 

കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടു. 

ഇന്സ്റ്റിടൃട്ടിന്റെറ പ്രവര്ത്തനം വി 

ജയമാണെന്നു കണ്ടതുകൊണ്ടു ഹിമ 

പാതസാദ്ധ്യതയയള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ 

ല്രാം ഇത്തരം പീരങ്കിസംഘങ്ങളെ 

നിയമിക്കാന് സോവിയററു ഗവര 

ഞ൯ന്റു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ലാഭകരമായ പ്രവരത്തനം 

ഇതു വളരെ ചിലവുള്ള കാര്യമാണെ 

നനു൯ തോന്നുന്നുണ്ടൊ? കണക്കുകൂട്ടി 

നോക്കിയപ്പ്ോഠം അല്ലെന്നു ബോ 



ഹിമപാതത്തെ തടുത്തുനിരത്തുന്ന പീരങ്കപ്പട 

ന ത ായയയയയയയയതയയായായോരയയയായയായയയയയയായനായയായയയയയയനയായ
ായനയയയയയയ വാ 

ദ്ധ്യമായി. ഒരു ഹെക്ടര് സ്ഥല 

ത്തെ വിള രക്ഷിക്കുവാന് ഈ പീര 

കിസംഘത്തിന്നു വരുന്ന ശരാശരി 

പെക്കിന്റ്െ ലാഭമാണുണ്ടാക്കുന്ന 

തു”. 

പീരങ്കിയയം വെടിയുണ്ടയും ആളെ 

ക്കൊല്ലാന് മാത്രമല്ല, ജനക്ഷേമത്തി 

ക്കുന്ന ഓരോ കോവെക്കും 

ചെലവു” 1റുബിളം 10 കോപ്പെക്കു 

മാണു”. ഇതിനുവേണ്ടി ചിലവഴി 

8 കോ 

ന്നുവേണ്ടിയ്യം ലാഭകരമായി പെ 

യോഗിക്കാ൯ കഴിയ്യമെന്നത്ഥം. 

കടലില് 1500 അടി ആഴത്തില് 

ജിവിക്കാമൊ ? 

ബ്രിട്ടീഷ നാവികസേനയുടെ ശാസ്ത്രീയഗവേഷണ വിഭാഗത്തില്പെട്ട 

രണ്ടു പേര് സമുദ്രത്തില് 1500 അടി താഴെ ഏതൊരു അവസ്ഥയാണണ്ടാ 
യിരിക്കുന്നുവോ അതേ സാഹചര്യം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചു” അവിടെ 10 
മണിക്കൂര് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വെള്ളത്തില് മനുഷ്യനു” എത്രത്തോളം ആഴം പോകാന് കഴിയുമെന്നു” 
അന്വേഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 1969 ത അമേരിക്കയുടെയും ഫ്രാ൯സി 

ണ്ന്െറയ്യം മുങ്ങുകാര് നാലുമിനിററു സമയത്തേക്കു 1190 അടി ആഴംവരെ 

പോകുകയുണ്ടായി. അന്നു” ഹീലിയംബാരിയര് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 1200 
അടി ആഴം തരണംച്ചെയ്യാന് കഴിയുമോ എന്നു” സംശയമായിരുന്നു; 
സാധിക്കുമെന്നു ഇപ്പോഠം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

മാര്ച്ചു” 3 ാംതീയതി പ്രഷര്ചേംബറില് പ്രവേശിച്ച അവര് മാര്ച്ചു 16 
വരെ അതിനുള്ളില്ത്തന്നെ കഴിഞ്ഞു. 

അരിയും കട്കും വേര്തിരിക്കാ൯ 

ഇലക് ട്രോണിക്ക്യന്ത്രം 

അരി, കടുകു”, ധാന്യങ്ങഠം തുടങ്ങിയ ചെറിയ ഭക്ഷോ്യോല്പ്പന്നങ്ങഠം വമ്പി 
ച്ച തോതില് തരം തിരിക്കുവാന് പററിയ ഒരു ഇലക”“ട്രോണിക്കു” ഉപ 
കരണം ബ്രിട്ടനില് വികസിപ്പിച്ചെടത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറില് 
൭൭0050 റാത്തല് അരി തരം തിരിച്ചെടുക്കാന് ഇതിനു കഴിയം. 
ഒരേ സമയത്തു” ആറ്റ് സംസ്ക്കരണമാര്ഗ്ഗങ്ങളോടുകൂടിയ ഇതു” 53.5 
ഇഞ്ച” നീളവും 30 ഇഞ്ചു” അകലവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു” ഒതുങ്ങും. അതേ 
സമയം സാധാരണ രണ്ടു ചാനലുക ളോടുകൂടിയ യന്ത്രത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി 
പ്രവരത്തനശേഷി അതിനുണ്ടു". 

മുറം കൊണ്ടുചേറിയെടുത്തു ധാന്യങ്ങഠം വേര്തിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരുടെ 
ജോലി ഇനി യന്ത്രങ്ങം ചെയ്യം. 
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സസ്യങ്ങളും മൂലകങ്ങളും 

വളര്ച്ച, വികസനം, വഗ്ഗോല്പാദനം എന്നീ പ്രക്രിയകരംക്കു' മനുഷ്യരെ 
പ്പോലെ തന്നെ സസ്യജാലത്തിന്നും ആഹാരവും, പോഷകപദാത്ഥങ്ങളും 

ആവശ്യമാണ്. താരതമ്യേന ലളിതരാസഘടനയയള്ള ഇനോര്ഗാനിക്ക" 
പദാര്ത്ഥങ്ങളായ ജലത്തേയും കാര്ബണ്ഡയോക്കകൈഡിനേയയം സൂര്യ 

പ്രകാശത്തിന്െറ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്, ക്രോറോഫില്ലിന്െറ സഹായത്തോ 
ടെ സങ്കിര്ണ്ണൂരാസപ്രക്രിയകഠംക്കു” വിധേയമാക്കി ഇലകഠം കാര്ബോ 

ഹൈഡ്രേററുണ്ടാക്കുന്നതു അതിവിദശ്ധനായ ഒരു രസതന്ത്രജ്ഞനെപ്പോലും 

അത്ഭൂതപ്പെടുത്തുന്നതാണു'. പ്രഭാകലനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന രാസ്പ്രക്രി 

യയില് പങ്കെടുക്കുന്ന മൂലകങ്ങഠം മൂന്നാണു“--കാര്ബണ്, ഹൈ 

ഡ്രജന്, ഓക്സിജന്. സസ്ൃപോഷഞണത്തിന്നായി നാം മണ്ണില് ചേര്. 

ക്ഴന്ന രാസപദാത്ഥങ്ങളാണു” വളങ്ങഠം. ഇവയുടെ പ്രാഥമികചുമതല 

സസ്യയങ്ങ ഠംക്ക” നൈടജന്, ഫോസഫറസ്സറ്, പൊട്ടാസിയം എന്ന മുന്നു 

ഘടകങ്ങളെ അനുയോജ്യമായരിതിയില് ലഭ്യമാക്കുകയാണ്. ക്യോറോ 

ഫില്വിന്െറ ഒരു ഘടകമാണു” നൈടജന്. സസ്യങ്ങളില് ഇതു” അമീ 

നോ അശ്ുങ്ങളായും, പ്രോട്ടീനുകളായും പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുന്നു. സസ്യങ്ങളുടെ 

സാമാന്യ ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലും, വിത്തുല്ലാദനത്തിലും ഫോസു്ഫറ 

സ്റ്റിന്നു” നല്പ പങ്കുണ്ടു്. നൃക്രിയിക അമുൂങ്ങളിലും ഫോസ്ഫോലിപ്പി 

ഡുകളിലും ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു”. കാര്ബോഹൈഡ്രേററ് രൂപീകര 

ണം നൈട്ജന് ഉപാപചയത്തിന്െറ ഉല്പ്രേരണം എന്നിവയില് സ്വാ 

ധിീനം ചെലുത്തുന്ന മൂലകമാണു*് പൊട്ടാസിയം. നൈട്രജജന്-ഫോസു”“ഫ 

റസ്സ-പൊട്ടാസിയം-ഇവ പൊതുവില് സ്ഥംലപോഷകങ്ങംം എന്ന 

പേരില് അറിയപ്പെടുന്നു. 

കാല്സിയം, മഗ്നീഷിയം, ഗന്ധകം ഇവയെ ദ്വിതീയപോഷകങ്ങഠം 

എന്നു” വി ശേഷിപ്പിഷ്കണ്കൂുന്നു. പരിമിതമായ പരിമാണത്തില് മാത്രമെ 

ഇവ വേണ്ടു. മൊട്ട്, പൂവു“, വേരററം എന്നിവയുടെ വികസനത്തി 

ന്നു” കാല്സിയം ആവശ്യമാണ്. ഈ മൂലകമാണ് മണ്ണിന്റെ അമുത്വ 

ത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നതു”. ക്രോറോഫില്ലിന്്റെ സജീവഘടകമാണ് 

മഗ്നീഷിയം. ഫോസു'ഫറസ്സമായി സഹകരിച്ചു ഇതു” പ്രോട്ടീന്സജം 

ലനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. സൌരശക്തിയെ രാസശക്തിയായി രൂപാന്തര 

പ്പെടുത്തുന്നതില് ഗന്ധകത്തിന്നും് നിണ്ണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ടു”. 

ഇവയ്ക്കു” പുറമെ സുക്ഷപോഷകങ്ങഠം എന്ന പേരില് വേറെ ചില മൂലക 

ഞ്ങഠംകൂടിയുണ്ടു”. ഇവയയടെ പ്രവത്തനരീതി, സ്വഭാവവിശേഷം, സസ്യ 

ഞങ്ങളില് എങ്ങിനെ സ്വവാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നിവ വ്യൃക്തമാകുന്നതേ 

യൃള്ള.” ബോറോണ്, ചെമ്പു“, ഇരുമ്പു”, സിങ്ക്, ക്രോറിന്, മാംഗനീസു“, 

മോളിബ“ഡിനം എന്നിവ ഇതില് പെട്ടന്നു. 

__പുതന 
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ലെനിനെറ അവസാനകാലം 

ലെനിന് തന്െറ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാസ 

ങ്ങഠം (1923-24) കഴിച്ചുകൂട്ടിയതു ഗോര്ക്കിഗ്രാമത്തി 

ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ ലെനിറ്റ ജീവിതരീതി 

കളെ കുറിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്െറ പത്തി ക്രുപ്സ്ക്കായ. 

വിവരിക്കുന്നു. 

) അ യില ണം ി 

ജുലൈ മാസത്തില് വ്ളാദിമിര് ഇല്യച്ച് [ലെനിന്] സുഖം പ്രാപിച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ദേ 
ഹത്തിനെറ പ്രകൃതമാകെ മാറി. അദ്ദേഹം ധാരാളം തമാശ പറയുകയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും 
ചെയ്തിരുന്നു; മൂളിപ്പാട്ടപോലും പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു . 

മറി; 
രോഗബാാധിതനാവുന്നതിനു മുമ്പു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ മുറി തന്നെ ഞങ്ങാം വീണ്ടും ഒരുക്കിയെടുത്തു 
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ഒരു സ്ക്രീന് ഘടിപ്പിച്ച. ഒരു കസേരയും ഒരു കൊച്ചു മേശയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട. ജാലക 
ത്തിനരുകില് വെച്ച കസേരയിലിരുന്നാല് ഗ്രാമത്തിന്െറ ദൃശ്യം ലഭിക്കും . 

ഗ്രാമം: 
ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഏററവും വലിയ ഭവനമായിരുന്നു അതു, ലെനിന് സംസാരിക്കുന്നതു 
കേരാക്കാന് വരുന്ന ജനങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഈ വീടു? നിറഞ്ഞുകവിയും. ,,..,,അതു 1920 
ഡിസം ബറിലായിരുന്നിരിക്കണമെന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നീടവരുമായി അദ്ദേഹം കുറേനേരം 
കശലപ്രശ്നം നടത്തും . 

ആ ഗ്രാമമാകെ അദ്ദേഹം വൈദൃതീകരിച്ചു. വിത്തും യന്ൂവും കൃഷിക്കാര്ക്കു? കിട്ടുമാറാക്കി . 
അദ്ദേഹം അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നു൦ഞങ്ങഠം ആശിച്ചു. 

ഒരു ചക്രക്കസേരയിലിരുത്തി തോട്ടത്തിനു ചുററും അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങഠം കൊണ്ടുപോവു 
മ്പോഠം വഴിയേ പോവുന്ന കൃഷിക്കാരുടെയും സ്സറേററഫാമിന്റെറ മേല്ക്കൂര പെയിന്റു ചെ 
യുന്ന തൊഴിലാളികളടെയും നേരെ അദ്ദേഹംകൈവീശുക പതിവായിരുന്നു. 

കുട്ടികള്: 
കുട്ടികഠം തന്െറ ചുററും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ഏററവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട. ശരല്ക്കാലത്തു 
അദ്ദേഹത്തിന്െറ അനന്തിരവന് വിത്യാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാന് വന്നു. അവന്െറ 
കളി ലെനിന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കുട്ടികഠം ബഹളം കൂട്ടിയാല് സമാധാനപ്പെടുത്തുന്ന 
തിനു ആരെയും അദ്ദേഹം അനുവദിക്കയില്ല. 



അദ്ദേഹത്തെ “രസിപ്പിക്കാന് ' ഞമങ്ങഠം ശ്രമിക്കയാണെന്നു കണ്ടാല് ലെനിറെറ മുഖത്തു വെറു 

പ്പദ്യോതിക്കയായി . എന്നാല് മററുള്ളവര് ആഹ്റ്ാദിക്കുന്നതു കാണുമ്പോഠം അദേഹം അതില് 

സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന. ഒരു പക്ഷെ അതു കൂണുകഴം ശേഖരിക്കലൊ, ഒരു ഫിലിം 

കാണലാ, അതുമല്ലെങ്കില് ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്റ്റോപ്പിലൂടെയുള്ള നോട്ടമൊ ഒക്കേ ആയിരി 

ക്കം. 

വായന. 

തനിക്കും വീണ്ടും വായിക്കാന് കഴിയുമെന്നു ഏറെ താമസിയാതെ വ൦ളാഡമിര് ഇല്യച്ചു 

മരിക്കുന്ന അന്നുവരെ അദ്ദേഹം പത്രം വായിക്കുക പതിവായിരുന്നു. പത്ര ) മനസ്സിലാക്കി. 
വാര്ത്തകരം അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥനാക്കുമോ എന്നു” ഞങ്ങഠം ശങ്കിച്ചു. പക്ഷെ ബാഹൃലോ 

കവുമായുള്ള ഈ ചെറിയ സമ്പര്ക്കത്തെ നിഷേധിക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു” ഞങ്ങക്ക്” തോ 

പത്രം നോക്കുന്ന രീതി ഏതാണ്ടു” ഇങ്ങിനെയായിരുന്നു. പത്രങ്ങഠം ആകെക്കൂടെ അദ്ദേഹം 

ഒന്നു ഓടിച്ചു നോക്കും. പിന്നീടു” അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വാര്ത്തകളം മുഖപ്രസംഗങ്ങ 

ഉം ലേഖനങ്ങളും ഞാന് വായിച്ചുകേടംപ്പിക്കും. പത്രങ്ങളില് വരുന്ന കാര്യങ്ങഠം എല്പാം അദ്ദേ 

ഹം നല്ലവണ്ണം ഓര്ത്തിരുന്നു. ഇതില് ഡോക്ടര്മാര് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ട. പ്രധാനപ്പെട്ട 

യാതൊന്നില് നിന്നും വഴുതിമാറാന് സാദ്ധ്യമായിരുന്നീല്പ. ഃ [ 

വൊറൊവസ്ക്കിയുടെ വധത്തെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങഠം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല : [ഒരു 

സോവിയററു നയതന്ദ്രപ്രതിനിധിയായിരുന്നവൊറൊവസ്ക്കിയെ 1923.ല് ലാവുസന്നാ 

ച് ദ 



യില് വെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായതു"] . എന്നാല് വിചാരണക്കു മുമ്പായി അതിനെപ്പ 

ററി ഒരു സൂചന അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. എന്താണു സംഭവമെന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അ 
തില് പിന്നീടും” എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിച്ചു. 

മനുഷ്യസ്നേഹം: 
പത്രങ്ങളില് പേരു വരാറുള്ളവരെക്കുറിച്ചു ഇല്യച്ച തുടര്ച്ചയായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 
എനിക്കു” അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കില് ടെലഫോണില് വിളിച്ചു കാര്യം അറിയാന് നിര്ദ്ദേശി 

ക്കും. മാക്സിം ഗോര്ക്കിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഗോര്ക്കിക്കു” സുഖ 

മില്ലെന്നു കേട്ടപ്പോഠം അദ്ദേഹം ആകപ്പാടെ അസ്വസ്ഥചിത്തനായിത്തീര്ന്നു. 

പൃന്സുകങ്ങള്: 
എപ്പാ ഗ്രന്ഥനിരൂപണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിക്കും. എന്നോടു” ഉറക്കെ വായിക്കാനാവശ്യ 
പ്പെഴന്ന ലേഖനങ്ങടഠം അദ്ദേഹത്തിനു അസുഖം പിടിപെട്ടില്പായിരുന്നുവെങ്കില് സ്വയം വാ 

യിക്കാനിടയുള്ള ലേഖനങ്ങളാണു”. വിവരങ്ങളടങ്ങിയതും വാര്ത്താമൂല്യമുള്ളതുമായ ലേഖന 

ങ്ങഠം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ട. “പ്രചരണപരമായ ലേഖനങ്ങടം' വായിക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹം 
എന്നോടൊരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 

അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഞാന് വായിച്ചു കേംപ്പിച്ചു. പുതിയ പുസ്തകങ്ങഠം 
കിട്ടിയാല് അതെല്ലാം ഒന്നോടിച്ചു നോക്കിയിട്ടു” താല്പര്യമുള്ളതിനെ അദ്ദേഹം വേറെ 

തിരഞ്ഞെടുക്കും . 

മോസ്റ്റോ: 
ഞാന് എവിടെയെങ്കിലും പോയാല്, ഞാനെനത്തെല്ലാം ചെയ്തു ആരെയെല്പാം കണ്ടു എന്നുള്ള 

കാര്യങ്ങഠം അദ്ദേഹത്തോട പറഞ്ഞുകേരംപ്പ്ിക്കേണ്ടിയിരുന്നു . ആഴ്ചതോറും ഒരു ദിവസം 

ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ഞാന് മോസ്ക്കോക്കു പുറപ്പെടും. അന്നെല്ലാം തനിക്കുവേണ്ടി കൂടെ കുറെ 

കാര്യങ്ങഠം ച്ചെയ്യുണമെന്നു്” അദ്ദേഹം പറയം. 

സവാരി; 

ഒരു ദിവസം, ഒക്നോബര് ആദ്യത്തില്, ഞാനുമായി ഒന്നു കാര്സവാരി ചെയ്യണമെന്നദ്ദേഹം 

ആവശ്യപ്പെട്ട. മോസ്ക്കോയില് അദ്ദേഹം തങ്ങിക്കളയുമോ എന്നു ഡോക്ടര്മാര് ശങ്കിച്ചു . 

പക്ഷെ അതില്നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന് ഞങ്ങടം പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. 

എന്നാല് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഗാരേജില് ചെന്നു കാറില് കയറി പുറപ്പെട്ടുകളഞ്ഞു. 

ി ി സ മരണ. 

മോസ്ക്കോയില് ഞങ്ങളുടെ ഫളാററിനു ചുററും അദ്ദേഹം ചുററിത്തിരിഞ്ഞു; തന്െറ ഓ 

ഫീസില് ചെന്നു; പീപ്പിഠംസ് കൊമി സാറന്മാരുടെ കണ്സില് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന മുറി 

യിലേക്കൊന്നു എത്തിനോക്കി; എന്നിട്ട്” വീണ്ടും കാറില് തന്നെ പട്ടണപ്രദക്ഷിണം വെച്ചു. 

കാര്ഷികപ്രദേശത്തിലൂടെ കാര് അതിവേഗം ഓടിച്ചുകഴിയാവുന്നത്ര വേഗം ഞങ്ങഠം ഗോര് 

ക്കിയില് എത്തിച്ചേര്ന്നു. 

അതില് പിന്നീടു”, മോസ്ക്കോയില് പോവുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. 

സെപ്തംബറിലും ഒക”ടോബറിലും പലതവണ കാറില് സവാരി പോയിട്ടുണ്ട്”. ശൈത്യകാ 

ലത്തുപോലും, സൂര്യപ്രകാശമുള്ള ദിവസങ്ങളില് അദ്ദേഹം കാടുകളിലേക്കു ഓടിച്ചുപോ 
വും. പലവട്ടവും ഞങ്ങഠം കുറുക്കനെയും ഒരുപാടു” മുയലുകളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടു” .ഈ യാത്ര 
കഠം ലെനിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. 
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ലെനിന് സയന്സിനെപ്പററി 

വ്ര വ്വച്ചനം 

അത്ഭുതകര്മ്മപ്രവചനം ഒരു യക്ഷിക്കഥയാണു”; പക്ഷെ, ശാസ്്രീയപ്രവചനമാകട്ടെ, ഒരു വസ്തു 

തയും. 

പ്രകൃതിയെ കണ്ടെത്തല് 
പ്രകൃതിയിലെ വിസ്മയനീയങ്ങളായ പല വസ്തൃതകളെയ്യം മറനീക്കിക്കണ്ടെത്താന് മനുഷ്യ, 

പ്രതിഭക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടു”; ഇനിയും പലതും കണ്ടെത്തുകയും ചെയും. അങ്ങിനെ പ്രകൃതി 

പ്രതിഭാസങ്ങളിന്മേല് മനുഷ്യനുള്ള നിയന്ത്രണശക്തി മേല്ക്കുമേല് വര്ദ്ധിക്കും . 

ശസ്ത്ൂരസിദ്ധികള് 
പ്രകൃതിശാസ്ത്രരംഗത്തു” റേഡിയം, ഇലക”ട്രോണുകഠം, ഭൌതിക മൂലകപരിണാമം തുടങ്ങി 

ഈയിടെയുണ്ടായ നൂതനാവിഷ്കൃതികരം, മാര്ക്സിന്െറയും ദ്വന്ദ്വാത്മകഭാതികവാദത്തിനു 

ള്ള അനിഷേധ്യമായൊരു സ്ഥിരീകരണമായിരിക്കയാണു', മുതലാളിത്തം പിറകില് വിട്ടു 

പോന്നിട്ടുള്ള സഞ്ചിതസംസ്ക്കാരമൊന്നടക്കം നാം സ്വായത്തമാക്കുകയും, അതുപയോഗിച്ചു 

സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയയം വേണം. അതിന്െറ സാങ്കേതികസിദ്ധികളെം ശാസ്ത്ര 

ത്തെയും വിജ്ഞാനങ്ങളെയയം കലകളെയും എല്ലാം തന്നെ നാം സ്വായത്തമാക്കണം. അവ 

കൂടാതെ കമ്മൃൂണിസ്ററു സമുദായം കെട്ടിപ്പടുക്കാന് , നമുക്കു” കഴിയാതെ വന്നേക്കും . 

സോഷ്യലിസം കെട്ടിപ്പടക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാല്കരിക്കുന്നതിനായി, നാം ശാസ്ര്ൂ-- 

സാങ്കേതികസിദ്ധികളെ പരിപൂര്ണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടു”. 

സാമുഹ്ൃയപരിവത്തനം 
" “എല്പാ യന്ത്രശാലകളം റെയില്വേകളം വൈദൃതീകരിക്കുന്നതോടെ , തൊഴില്സാഹ 
ചര്യങ്ങഠം കൂടുതല് ശുചിത്വപൂര്ണ്ണമായിത്തീരുകയയം , അഴുക്കും പുകയ്യം പൊടിപടലങ്ങളും നി 

റഞ്ഞ ചുററുപാടുകളില് നിന്നും ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള തൊഴിലാളികഠംക്കു” മോചനം ലഭി 

ക്ടയുകം അങ്ങിനെ ഇന്നുള്ള വൃത്തികെട്ട, മനം മടുപ്പിക്കുന്ന തൊഴില്ശാലകളെയെല്ലാം, മനു 

ഷ്യമൂല്യത്തിനു നിരക്കാവുന്ന, വൃത്തിയും വെടിപ്പും വെളിച്ചവുമുള്ള പ്രവര്ത്തനഗവേഷണ 

ശാലകളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താന് സാദ്ധ്യമാവുകയും ച്ചെയും . 

ശാസ് ത്ൂരജ് ഞന്മാരും, തൊഴിലാളികളും 
ദാരിദ്ര്യത്തിന്െറയും രോഗങ്ങളുടെയും ദൂഷിത സമ്മര്ദ്ൃങ്ങഠംക്കൊരറുതി വരുത്താന്, ശാസ്ത്ര 
ഭ്ഞന്മാരും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാദ്ധ്യമാകൂ. ഇതു" 
പ്രായോഗികമാവുകതന്നെ ചെയ്യും. ശാസ്രൂകാരന്മാരുടെയും തൊഴിലാളിവര്ഗ്ഗത്തിന്െറയും 
സാങ്കേതികവിദശ്ധന്മാരുടെയും ഐക്യസഖ്യത്തിനു മുമ്പില് ഏതുവിധം അന്ധകാരരക്തി 
കഠാംക്കും നിലനില്ക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ല തന്നെ. 

1) ഴി 



സംരക്ഷണച്ചൌെലവൃുകള് കുറഞ്ഞ 

പുതിയ ഡീസല് എഞ്ചിന് 

വിശ്ധന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയാവശ്യമില്ലാതെ ഏതാണ്ടു” അഞ്ചുകൊല്ലം വരെയ്ക്കും 
തനിയെ ഓടുന്ന ഡീസല് എഞ്ചിന് ഒരുപക്ഷേ ഒരമിത ശുഭാപ്ലിക്കാരന്െറ 

സ്വപ്നം പോലെയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരവകാശവാദമാണ? 

ബ്രിട്ടീഷ് ലെയ് ലണ്ട് മോട്ടോര് കോര്പൊറേഷന് (ബി. എല്. എം. 
സി. ; വികസിപ്പിച്ചെടത്ത ഒരു പുതിയ ഡീസല് യൃണിററിനെ സംബ 
ന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതു. 

'തൊടുകയേവേണ്ടിയില്പാത്ത” ഒരു എന്ജിനാണിതെന്നു” ബി. എല്. 

എം. സി. യുടെ മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടർ ലോര്ഡു”് സ്റ്റോക്കു “സ് പറയയ 

ന്നു. തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാന് വേണ്ടി അഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനിടയില് 8,50,000. 

മൈല് ഓടാന് അതിനു കഴിയും. ഭൂമിഗ്ക്കും 14 ചുററു” അല്ലെങ്കില് ചന്ദ്രമ 

ണ്ഡലത്തിന്റെറ പകുതിവരെ യാത്രചെയുന്നതിനു* തുല്ൃമാണിതു*. 

വിശ്ധരായ ഫിറററന്മാരുടെ ദാരലഭ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോഠം ഇത്രത്തോ 

ളം സമയം ഓടുകയെന്നതു” ഒരനുഗ്രമാണ്. തന്നെയുമല്ല വിദശ്ധത്തൊഴി 

ലാളികഠംക്കു” വലിയ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വ്ൃയവസായികരാജ്യങ്ങ 

ളില് ഇതു” സംരക്ഷച്ചെലവ” വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും ചെയ്യം. 

] മു പ്ര വളരെ ദൂരത്തേക്കു ലോറി ഓടിച്ചുപോകുന്ന ഡ്രൈവറന്മാര്ക്കു” തങ്ങളുടെ 

എന്ജിന്, ശല്യം ചെയ്യുമെന്നു” ശങ്കയേവേണ്ട, 

ആറു സിലിണ്ടറുകളള്ള ഈ യൂണിററിനു്” ഓവരഹെഡ് വാല്വുകളണ്ടു”. 

113 മില്ലിമീറററാണ” അതിന്െറ ബോര്--സ”ടരോക്കു“” 125 മില്ഖവിമീററ 

റുംം എല്ലാം ഒരൊററ യൂണിററിലാണ്. ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ചൂടില് 

പോലും എന്ജിനു” ചൂടുപിടിക്കുന്നില്പ എന്നതാണ് ഇതിന്െറ മറെറാരു 

മെച്ചം. എനന്ജിനുള്ളിലൂടെയുള്ള ജലസംക്രമണം അത്തശ്ശൂണ്ടു. 

അടിക്കടി ഉപദ്രവമുണ്ടാകാറുള്ള ബല്ററു” ഇതിലില്ല. ഈ എന്ജിന് 

റോഡുകളില് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവു എന്നില്ല. കടലിലും ആറുകളി 

ലൃമോടുന്ന ബോട്ടുകഠംക്കു” കൂടി ഘടിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 

ബുഠംഡോസര്, മണ്ണുമാന്തി തുടങ്ങിയ എന്ജിനീയറിങ്” യന്ത്രങ്ങളിലും 

ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ല, ഈ എനജിന്െറ നിര്മ്മാണത്തിനു”* 

വടക്കന് ഇംഗ്ലണ്ടില് ഒരു പ്രത്യേകഫാകടറി തുറന്നിരാക്കുന്നു. 
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കാലം ക്രിസ്തുവിനു മമ്പ്. ബി. സി. 600 
കാന്തക്കല്പിന്നു” ആത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതിരുമ്പിനെ ആ 

കര്ഷിക്കുന്നതെന്നു” ഗ്രീക്കു ദാര്ശനികനായ തെയില്സ് വിശ്വസിച്ചു. 

കാന്തക്കല്ലകളെക്കുറിച്ചു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകളെപ്പാം അദേഹം 

രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നു. 

95.52 ബി. സി. 

അടിയില് കാന്തക്കല്ല കിടക്കുന്ന ചെമ്പുപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തില് 

'ഇരുമ്പുപൊടി വിതറിയാല് അവ “തിള്ത്ു'മെന്നു” റോമന് കവിയായ 

ലുക്രിഷ്യസ് നിരീക്ഷിച്ചു. കാത്തക്കല്പിന്െറ സ്വാധീനത്തിന്നു വിധേ 

യമായിട്ടാണു” ഇരുമ്പതരികഠം അസാധാരണമായ രീതിയില് പെരു 

മാറുന്നതെന്നായിരുന്നു ലുക്രീഷ്യസ്റ്ിന്റെ നിഗമനം. 

കാലം ക്ര'സ്തൂുവര്ഷം. 4! 3-426 ഏ. ഡി. 
'“ദൈവത്തിന്െറ നഗരം" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്െറ കത്താവായ സെയിന്റ് 

അഗസ്സറീന് കാത്തക്കല്പിനെക്കുറിച്ചു” ഇങ്ങനെ എഴുതി: “'കല്പിന്നു സമീ 

പം കൊണ്ടുചെന്ന ഇരുമ്പുമോതിരം അതിനാല് ആകര്ഷിക്കപ്പെട്ടും മോ 

ത്തിരം വീഴാതെ കല്ലില്ത്തുങ്ങിക്കിടന്നു. മാത്രമല്ല, കല്പിന്െറ ശക്തിയി 

'ലൊരംശം മോതിരത്തിന്നു ലഭിച്ചിട്ടെന്നതു പോലെ ആളണ്ടു” മറെറാരിരു 

മ്ൃയകഷണത്തെ ആകര്ഷിക്കാന് തുടങ്ങുന്നു!" 

കാന്തം- വ വ ചരി ത്ൃത്തി റൂ! ലി 

000 ഏ. ഡി. 
ഷെ൯ന്കുവ എന്ന ചൈനീസ് ഉരുമ്പയുപണിക്കാരന് ഒന്നാമത്തെ കാന്ത 

കദിക്സൂചകം നിമ്മിച്ചും 

1200 ഏ. ഡി. 
കടല് യാത്രക്കാര് കാന്തകദിക” സൂചകങ്ങളടെ ലഘുമാതൃകകരം ഉപയോ 

ഗിക്കാന് തുടങ്ങി. കാന്തക്കല്ലില് ഉരസി ശക്തിയയണ്ടാക്കിയ ഇരുമ്പസൂ 

ചി നേത്ത ചരടില്ക്കെട്ടി പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തില് പൊങ്ങിക്കിട 

ക്കാന് വിടുക--ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ദിക”സൂചകം. 

307 ഏ.ഡി. 

ഇററാലിയന് നാവികനായ ഫ് ളാവിയോഗിയോജ കോംപസ്കാര്ഡി 
ന്നടിയില് ഒരു കാത്തക്കല്ല പിടിപ്പിച്ചു. കാര്ഡില് കാത്തക്കല്ലിന്െറ 
ഉത്തരമ്ര,വവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തി. ഇതായി 
രുന്നു യ്യൂറോപ്പില് നിമ്മിച്ച ആദ്യത്തെദിക” സൂചകം. 



| 436 ഏ.ഡി. 

ദിക്സൂചകത്തിലെ കാന്തസൂചി ശരിക്കും തെക്കുവടക്കു ദിശയിലല്ല 

ഏതാനും ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണു” നില്ലുന്നതെന്നു നാവികര് മനസ്സിലാ 

ക൭ി, 

സ 

492 ഏ. ഡ്. 

കൊളംബസ്സിന്റെ യാത്ര. കപ്പല് അത്ലാ൯ന്റിക് സമദ്ൂത്തില്ക്കൂടി 

മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതോടൊപ്പം മാരിനേഴ“സ് കോമ്പസ്സ്റിലെ കാന്തസൂചി 

യ്യടെ തുലനനിലഷയ്ക്കും കുറേമ്രെ വൃത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്നു” കൊളംബനസ്സ്ു” 

മനസ്സിലാക്കി. കപ്പല് ഒരിടത്തെത്തിയപ്പോഠം സൂചിയുടെ ഉത്തരധ്രുവം 

പെട്ടെന്നു” താഴോട്ടു ചരിഞ്ഞു. സൂചി കിടന്നു വട്ടം തിരിയാന് തുടങ്ങി. 

ഈ "ദുശകുനം '' കണ്ടു പേടിച്ചുപോയ നാവികര് ബഹളം കൂട്ടാനും തുട 

ങ്ങി. ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ഇരുമ്പനിക്ഷേപങ്ങളാണു” കാന്തസ്മ 

ചിയെക്കൊണ്ടു” ഈ പങ്കപ്പാടെല്പാം കഴിപ്പിച്ചതെന്നു" പാവങ്ങാം നാവി 

കരുണ്ടോ അറിയുന്നു ? 

| 544 ഏ.ഡി. 
മുനയി മേല് സ്വതന്ത്രമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാന്തസൂചി ഭൂമിക്കു സമാ 

ന്തരമായിട്ടല്പ നില്ലുന്നതു”. അതിന്െറ ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്രുവം ഭൂമിക്കു. 

നേരെ അല്ലം ചരിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. 

ങ്ങ റു 1579 ഏ.ഡ; 
ഇംഗ്ൃണ്ടിലെ ദിക”സൂചകനിമ്മാതാവായ റോബര്ട്ട്” നോര്മണ് ആദ്യ 

മായി കാന്തസൂചിയുടെ നതികോണണ് അളന്നു, 

| 600 ഏ. ഡി. 

സ്വഭാവം കൊണ്ടു” ഭൂമിതന്നെ ഒരു കാന്തമാണെന്നു” വില്യം ഗില്ബര്ട്ടു 

തെളിയിച്ചു. 

1 825 ഏ.ഡി. 
ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ വില്യംസ്സരജിയോണ് ഒന്നാമത്തെ വൈദ്ൃതകാന്തം 

നിമ്മിച്ചും ഏതാനും വര്ഷങ്ങമഠംക്കുകം അമേരിക്കയിലെ ജോസഫ” ഹെ 

ന്റി കമ്പിച്ചുരുളകളുടെ എണ്ണും കൂട്ടന്നതുവഴി വൈദൃതകാന്തത്തിന്െറ 

ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചും അദ്ദേഹം നിമ്മിച്ച വൈ 

ദൃതകാന്തങ്ങളില് ചിലതിന്നു” ഒരു ടണ് ഭാരംവരെ ഉയത്താനുള്ള കഴിവു 

ണ്ടായിരുന്നു. 

931 ഏ.ഡി. 

ഭൂകാന്തത്തിന്റെറ ഉത്തരധ്രുവം ബത്തിയം ഉപദ്വീപിലാണെന്നു” സര് 

ജെയിംസ് റോസ് മനസ്സിലാക്കി. ഭൂമിയുടെ യഥാത്ഥ ഉത്തരധ്രുവത്തില് 

ദ 



നിന്നും അനേകം മൈല് അകലെയാണു" കാത്തകഠ്രുവമുള്ള ബ്ൃത്തിയം 

അദ്ധദ്വീപു”. 

] 83 വൂ. ഡി. 

മൈക്കല് ഫാരഡെ കാന്തങ്ങളില് നടത്തിയ പരീക്ഷണം വൈദൃതമോ 

ട്ടോറുകളുടേയും ജനറേറററുകളടേയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്നു കളമൊരുക്കി, 

1909 ഏ. ഡി, 
' എണസ്സറ ഷാകെല്ട്ടന് ഭൂകാന്തത്തിന്െറ ദക്ഷി ണധ്രുവം അന്റാര്ട്ടിക്കി 

ലാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. 

പ്രകൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നും ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു വെളിപ്പെടുന്നവയല്ല. 

. കാന്തശക്തിയെപ്പോലെ, അത്രയൊന്നും സങ്കിര്ബ്ജണുമല്പാത്ത ഒന്നിന്െറ 

സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാന് നമുക്കു” 3000 കൊല്ലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി 

വന്നു. എന്നിട്ടും കാന്തകത്തെക്കുറിച്ചു* എല്ലാം അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞെന്നഭി 

മാനിക്കാറായോ,, നമുക്കു”. 

7 

തി കെടത്താന് ഭസ്മം 

തീ കൊണ്ടു” ഉണ്ടാകുന്ന ജീവനാശവും നഷ്ടവും ലോകവ്യാപകമാണ”. 

ബ്രിട്ടനില്മാത്രം തീ കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടും 1963-ല് 6 കോടി 90 ലക്ഷം 

പവനില് നിന്നു“ 1963-ല് 10 കോടി പവനായി ഉയര്ന്നു. മററു പല 

രാജ്യങ്ങളിലും നഷ്ടം ഇതി ലേറെയാണ“. 

വീടുകഠംക്കണ്ടാവുന്ന തീ കൊടുത്താൻ ഇന്നും ഏററവും നല്ല വഴി വെള്ളം 

കോരി ഒഴിക്കുകയാണു”്. പക്ഷെ തീപിടിച്ച് ഒലിച്ചുപോകുന്ന പെ 

ട്രോഠം, പെയിന്റ്, വിമാനത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം, വാതക 

ങ്ങഠം തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളം കൊണ്ടാരു പ്ര 

യോജനവുമില്ല. വിദ്യച്ചക്തി പ്രവാഹവും തീപിടുത്തം വ്യാപിക്കാന് 

സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരം തി കെടുത്താന് ഒരു തരം രാസഭസ്മം ഉപ 

യോഗപ്പെടുത്താമെന്നും അതുകൊണ്ടു” ഉടനടി പ്രയോജനമുണ്ടാകുമെന്നും 

കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടണ്ടു”. റ 

വലിയ തീ പിടുത്തങ്ങളെ നേരിടാന് ഇപ്പ്യോഠം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന 

നനയാത്ത പൊടിക്ളില് അനേകം മടങ്ങു” ശക്തി കൂടുത ലുള്ളതാണ” ഈ 

ബ്രിട്ടീഷ് കണ്ടുപിടുത്തം. വിഷാം ശമൊന്നുമില്പാത്ത വെളത്ത ഈ പൊ 
ടിയുടെ പേരു” മോണക്സം എന്നാണു“. 

കു൭ 



സമുദ്രശാസ്ത്രം 

10൨5 ൧ടഠേഴടല/ 0 [0൭ ഠഠദദറട എന്ന പുസ്തകത്തില് (1൮0287) പഞ്ച 
മഹാസമുദ്രങ്ങമെപ്പററി ചില വിവരങ്ങരം നല്കിയിട്ടുണ്ടു”: 

സമുദൂം വിസ്പീരണം ശരാശരി 

) ചതു: കി. മീ. ആഴം (മീററര്). 

ശാന്തസമുദ്രം 177,൨97 ,900 4282 

അതലാന്തിക് സമുദ്രം 105,229 ,916 3910 

ഇന്ത്യാസമുദ്രം 74, 049,290 3909 

ആര്ട്ടിക”സമദ്രം 19,926 90: 1205 

അനറാര്ട്ടിക”സമുദ്ദം കൃതൃമമായി അതിരുകളില്. 

പ്രൊഫ: എന്. ബാലകൃഷ്ണന് നായരുടെ ഈ സമുദ്ൂശാസ്ത്രത്തില് പതിനേ 

ഴധ്യായങ്ങളണ്ടു”. കടല്, കടല്ക്കര, കടല് വെള്ളം, കടല്ജീവികഠം, 

കാററുകഠം, പ്രവാഹങ്ങഠം, കടല്ധാതുൂക്കഠം, സമുദ്ൃപഠനത്തിനുള്ള ഉപകര 

ണങ്ങഠം, സമുദ്രശാസ്ധ്രവും ജീവിതവും എന്നിങ്ങനെ പല വശങ്ങളെപ്പററി 

യും ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷില് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. (189 പേ.)മലയാളത്തില് 

ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന് ഗ്രന്ഥകാരനോടു അഭ്യത്ഥിക്കുകയും ഇ 

ത്രയം നല്ലൊരു പുസ്തകം ഇത്രയും കുറഞ്ഞവിലഷ്ണ്കു? (2.35 കംുതയ്യാറാക്കി 

യതില് പ്രസാധകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും. ചെയ്യുന്നു. സ്ത്കുഠം ലൈബ്രറികടം 

ഈ പുസ്ൂകം വാങ്ങിയാലതു അധ്യാപകക്കും കുട്ടികഠംക്കും വായിക്കാന് 

ഉതകും. 
__പിം ടിം ബി.-- 

ഇന്തയന് ശാസ് ത്ൂരജ്ഞനൊ 

കണ്ടുപിട്ടത്തം 

ഒരു ഇന്ത്യന് ശാസ്ത്രജ്ഞന് വസ്തുക്കഠം വായുവില് (യാതൊരു താങ്ങുമില്പാ 

തെയാണെന്നു തോന്നുന്നവിധം) നിറുത്താനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചി 

രിക്കുന്നു, 

സസെക”സില് ഇലക്ട്രിക്കല് എന്ജിനീയറിങ് റീഡറായ ഡോ. 

ബി. വി. ജയവന്താണ് (31 വയസ്സ്) ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്. കാന്തികക്ഷേ 

തൂങ്ങഠം(മാഗ൦നററികു“ഫീല്ഡു“)ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വസ്ത്ക്കഠം 

നിറുത്തുക. തന്റ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കൃത്രിമ നൂലുകളടെ ഉല്പ്പാദനത്തില് ൭ 

പയോഗപ്പെടുത്താമോ എന്നു” ഡോം ജയവന്ത് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചു 

കഴിഞ്ഞു. കതിരുകഠംക്കു (സ്പിന്ഡില്ഡ്?) മാഗഴനററിക്കു” ബെയറിങ്ങു 

ണ്ടായിരുന്നാല് വിദ്ൃച്ചക്തിയുടെ ഉപയോഗം വളരെയധികം ലഘൃകരി 

ക്കാന് കഴിയും. ം 

0) 



മഠംകമ്പോഠം പുതുമയും ,ആശ്ചയ്യ 

വും തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. കത്തി കൂടാ 

തെതന്നെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുക. ഉദാ 

മാം സാര്ബദങ്ങളെ 

കത്തികൂടാത്ത ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ടുത 

ന്നെവേര്പെടുത്താം. കണ്ണ്ണിനുള്ളിലെ 

ശസ്ത്ക്രിയയഷ്യ്യാണെങ്കില് ഇതു് അത്യ 

ഹരണമായി 

ധികം സൌകയ്യപ്രദമാണു”. ഇതു” 

എങ്ങിനെ സാധിയ്ക്കുന്നു എന്നല്ലേ? 

ഇതിനു ഡോക്ടര്മാരെ സഹായി 

ക്ടന്നതു” ലേസര് എന്ന അതിതീഷ്ക്ക 
പ്രകാശരശ”്മിയാണു”. ലേസറിനെ 
കുറിച്ചു അടുത്തകാലങക്ങളില് ചില 

തൊക്കെ കേട്ടുകാണും. ചന്ദ്രനില് 
ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യര് അ 
വിടെ ഒരു ലേസര് ഫലകം സ്ഥാപി 

മ്ലുകയ്യം, ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള ലേസര് 

രശ്മിയെ ആ ഫലകം പ്രതിഫലി 
പ്പിക്കുകയും അങ്ങിനെ ഭൂമിയും ചന്ദ്ര 
നും തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൃത്യ 
മായി ശാസ്ധ്രടഞന്മാര്ക്കു” അറിയു 

വാന് കഴിയയകയ്യം ചെയ്തു എന്നു കേ 

ട്ടിരിക്കുമല്ലയൊ. 

ലേസര് എന്നതു” ൨൧ ന്ഥാ॥7ദേ- 
10൫ ൧ ട1/ന്ധ1ദ1ദഠ £സ്പ്ടട!ഠ0 01 
1ദ0/ദ11ഠ0 (14,526) എന്നതിന്െറ 
ചുരുക്കമാണു”. എഞ്ചിനീയറിങ്ങു, 
സയന്സ് എന്നീ തുറകളില് വളരെ 
യധികം പ്രയോജനമുള്ള ലേസര് 

ഗസ്ത്റക്രിയക്കു കത്തി 
17-ന്; 

ഒരു പുതിയ പ്രകാശബ്ബഹ“തകാരി 

യാണു“. ദൂവം, വാതകം 

എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള ലേസര് 

വസ്തുക്കളില് നിന്നു് വിവിധതര 

ത്തിലുള്ള ലേസര് ഉല്പാദിപ്പിഷ്യപ്പെ 

ട്ടിട്ടണ്ടു”. ചില ഉദാഹരണങ്ങഠം താ 

൮൩൦. 

ഴെ ചേര്ക്കുന്നു. 

1, റുബിലേസര് 2. റ്ലാസ്ലേസര് 

3. ഹീലിയം ലേസര് 4. കാര് 

ബണ് ഡൈഓക്കൈഡു് ലേസര് 5. 

ഗാലിയം-ആര്സനൈഡു-” ലേസര്ം 

പ്രവത്തനതത്വം 
ലേസറിണ്െറ പ്രവര്ത്തനമറിയാന് 

ഒരു റുബിലേസര് എഴുക്കാം. ഒരു 

ദണ്ഡിന്െെ ആകൃതിയാണതിന്നു. 

സാധാര ണയായാിട്ടുള്ള അളവു“_വ്യാ 

സം: 6 മിമീ; നീളം: 7ഠമി മീ. 

മേല്പറഞ്ഞ റുബിലേസറിന്െറ പാര് 

ശ്വങ്ങളിലായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടി 

രിക്കുന്ന വൈദ്യത ടൃയബ്* സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. റുബിലേസറിലുള്ള അണു 

ക്കഠം വൈദ്ൃത ട്യൂബില് നിന്നുള്ള 
പ്രകാശ രശ്മിയെ ആഗിരണം 

ചെയ്യുന്നു. തനയൃലം അണുക്കഠം ഉ 
ത്തേജിതമാവുകയും വിവിധ ഉരജ്ജു 
നിരകളിലേഷ്ണ്കു” നീക്കം ചെയ്യപ്പെടു 
കയ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതു നിമിത്തം ആ 
അുക്കളില് നിന്നു ഒരു പ്രഭാ പ്രസര 

വി, 



ശസ്ത്രക്രിയ ക്ഷ കത്തിവേണ്ട 

ണം ഉണ്ടാകുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ റൂബി 
ലേസറിന്െറ രണ്ടററങ്ങളിലായി ഓ 

രോ ദരപ്പണമുണ്ടു”. അപ്പ്പോഠം ഉത്തേ 

ജിപ്പിഷ്യപ്പെട്ട അണുക്കഠം ദര്പ്പണ 

ങ്ങളില് നിന്നു പ്രതിഫലിപ്പിഷ്ക്കു 
പ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല 

പ്രാവശ്യം റുബിലേസറിലൃടെ സ 

ഞ്ചരിയഷ്ക്കാന് ഇടവരുന്നു. ഈ സഞ്ചാ 

രം മററു അണുക്കളുമായി കൂട്ടിമുട്ടാനു 

ള്ള ഒരു അവസരം ചെയു 

ഇതിന്റെ ഫലമായി കോടി 

നല്ലകയയം 

ന്നു. 

ക്5ണക്കില് അണുക്കളില് നിന്നും 

മല്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള പ്രഭാപ്രസ 

രണം ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രസരണപ്രഭയി 

ലെ പ്രകാശ തരംഗങ്ങഠം 

വും ഏക വരണ്ണുവും ആണു. 

യതു” ഒന്നിന്റെ അലപ്പ്പൊക്കം 

(൦൭5) മറെറാന്നിന്റെ അലപ്പ്യൊ 

ക്വെമായേ സംയോജിക്കൂ. ഈ 

യോജനം കൊണ്ടു” കൂടതല് ശക്തി 

യാജ്ജിഷ്ണ്കുകയും അതിതീഷ്ണുമായ ഏ 

ക രൂുപതരംഗങ്ങളെ ഉല്ലാദിപ്പിക്കുക 

യം ചെയ്യുന്നു. (എല്പാ നിറങ്ങളും അ 

ടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുയുരശ'മിഷ്ണ്കു” ഈഗു 

ഇല്പാതൃകൊണ്ടുതന്നെയാണ” 

അനുരൂപ 

അതാ 

സ്ഡപം 

ണം 

അവ തീഷ്ണുമല്പാത്തതു”) റുബിലേസ 

റിന്െറ രണ്ടററങ്ങളിലുമായി ഓരോ 

ദര്പ്പണം സ്ഥിതി ചെയുന്നതില് 

ഒരു ദര്പ്പണം ഭാഗികമായി സുതായു 

മായിരിക്കും. 

ക്തിയേറിയ ഈ പ്രകാശനാളം പുറ 

ത്തേഗ്ത്കു ചാടുന്നതു”, ഈ പ്രകാശനാ 

ളത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രയോജന 

പ്പെടുത്താനും കഴിയ്യം. 

ഇതു വഴിയാണു് ശ 

പ്രയോജനങ്ങള് 

ലേസറിനു മാത്രമുള്ള പല ഗുണ 

2 

നനന 

ഒ്ദഠം പ്രകാശശാസ്ത്രം, പളസമാ 
ഫിസിക്സു“, സോളിഡ് സ്റ്റേററു” 
ഫിസികസു“, ജിയോഫിസിക? 

സു, വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയില് 
പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിനകം പ 
ലേവ്യൃത്യസ്തമായ ഉപയോഗങ്ങാം 
നിര്ദ്ദേശിയ്കയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു”. 

സിമാസൂചകം (ദു €്ല) 
ലേസറിന്നു ഒരു ഉദാഹരണമാണു". 

ഇതിന്െറ പ്രവത്തനതത്വം റഡാറി 

ഇതി 

നോടു ചേത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന മ 

നന്്്റതുപോലെതന്നെയാണ*. 

റെറാരു ഉപകരണമാണ്” ഫയര് 

കണ്ട്രോഠം ലേസര സീമാസൂചകം. 

ശത്രുവിമാനങ്ങളെ രൂരം നിശ്ചയിച്ചു 

വെടിവെച്ചു” നശിപ്പിക്കുവാന് ഉപ 

കരിഴ്ക്കുന്ന ഈ ഉപകരണങ്ങംം സൈ 

നൃത്തിന്നാവശ്യമാണു“. ലേസര് 

ഉപയോഗിച്ചു” ഹൈഡ്രജന് ബോം 

ബു് സ്സോടനംചെയ്യിക്കാമെന്നും ഈ 

മാര്ഗം ആദായകരമായിരിഗ്ക്ും എ 

ന്നും അടുത്തകാലത്തു” ഫ്രഞ്ചു സൈ, 

നികവകുപ്പിലെ ഒരു വിദശ്ധന് അഭി 

പ്രായപ്പെട്ടിരിള്ൂന്നു. 

വ്ൃയവസായശാലകളിലാണെങ്കില് 

ചെറിയ കമ്പികളുടെ വ്യാസം മുത 

അവയെ സ്പര്ശിക്കാതെ 

സൂക്ഷമമായി അള 

ലായവ 

തന്നെ വളരെ 

ക്കാം. ഇതിനു ലേസര് വൃതികരണ 

മാപനം (13ടല !1ന൦ല്ലഠഥന൦ഗ) 
ആണു” ഉപയോഗിക്കുന്നതു”. ലേസര് 

രശ'മി അതിതീഷ്ണമാണെന്നു” പറ 

ഞ്ഞുവല്ലോ. വജ്ൂം അടക്കം ഏതു സാ 

ധനത്തേയും വാതകമാക്കാനുള്ള കഴി 

വു” അതിനുണ്ടു”. ഈ പ്രാ 

യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു” 

ഗുണം 



വര്ക്കുഷാപ്പുകളില് ലോഹങ്ങഠം തുള 

ശശൂവാനോ, വിളക്കുവാനോ ആണു. 

അതിസൂക്ഷ്മമായ ദ്വാരങ്ങഠം വള 

രെ കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ലേ 
സര് സൌകയയുപ്രദമായി ഉപയോ 

 ഗിക്കാം. വാത്താവിനിമയത്തിലാ 
ണെങ്കില് ഒരു ലേസര് രശ'മിഷ്ക്കൂ" 

ലോകത്തിലുള്ള സവ്൮വറേഡീയോ ചാ 

നലുകളിലും കൂടി അയയഷ്ണ്ണുന്ന സന്ദ 

ശങ്ങരം ഒരുമിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യു 
വാന് കഴിയും. മറെറാന്നു* ത്രിമാന 

ചിത്രീകരണം (110130൩0) ആ 
ണു“. ഭൂതക്കണ്ണ്ാാടിയയുടെ സഹായം 

കൂടാതെ തന്നെ ചിത്രങ്ങംം_ത്രിമാ 

ന ചിത്രങ്ങഠം എടുക്കാം എന്നതാണ്? 
ഇതിന്െറ പ്രത്യേകത. 

ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വസ്മുവിന്റെറ 
ഘനവും കാണാം. ത്രിമാനചിത്രീ 
കരണം ശാസ്ത്രവ്യവസായ പ്രവൃത്തി 

ശസ്രൂക്രിയക്കു കത്തിവേണ്ട 

നനന ത് 

കഠാക്കു” അത്യധികം പ്രയോജനകര 

മാണ. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് യന്ത്രങ്ങഠം 

മൂലമുള്ള കമ്പനം പഠിക്കുവാന് ത്രി 

മാന ചിത്രീകരണം ഉപയോഗിഷ്റ്കൂ 

ന്നു. മൂരദര്ശിനികളില് ഉപയോഗി 

ഷ്ണൂന്ന ദര്പ്പുണങ്ങഠം ഉരച്ചുകൊണ്ടിരി 

്ലൂമ്പോഠം, ത്രിമാനചിത്രങ്ങഠം എടു 

ത്താല് ഏതുവശമാണ് കുറെകൂടി 

ഉരച്ചു കളയേണ്ടതു” എന്നതിനെക്കു 

റിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടും. 

ലേസറിനിന്നു” ഏകദേശം എട്ട വയ 

സ്സ്സേ ആയിട്ടുള്ള. എന്നിരുന്നാലും ഇ 

തിനകം പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടള്ള വളരെ 

യധികം മാതൃകകഠം, ലേസറിനു ഒരു 

നല്പഭാവിയെ വാഗ്ദാനം ചെയുന്നു. 

താമസം വിനാ, ലേസറിന്െറ സ്വാ 

ധീനശക്തി സാധാരണ മനുഷ്യന്െറ 

ദൈനം ദിന ജീവിതത്തെ സ്വാധീ 

നിക്കാതിരിക്കില്ല. 

രക്തദാനവും കാവ്ൃയട്ടറും 

മാഞ്ചസ്ത്ററിലെ ഒരു കംപൃട്ടറില് രക്തദാനത്തിന്നു” സന്നദ്ധരായ 25000 
പേരുടെ വ്യക്തിഗതമായ വിവരങ്ങഠം, അവര് രക്തദാനംചെയ്തുഒടുക്ക 
ത്തെ സമയം, രക്തഗ്രുപ്പു”, ഒഴിവു ദിവസങ്ങഠം,. അവര്ക്കു സൌകര്യപ്പെ 
കട്ടുസമയം എന്നിവശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിന്ക്കുന്നു. രക്തദാനസന്നദ്ധതയെ 
പരമാവധി ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗമാണിതു”. 
സാധാരണയായി ഏതാണ്ടു” 21 ദിവസങ്ങളോളം രക്തത്തെ ഷെല്ഫില് 
സൂക്ഷിഷ്ക്കാവുന്നതാണു"; ഇതാണു” “ഷെല്ഫ് ലൈഫ്യ" എന്നറിയപ്പെ 
ന്നതു". നിത്യോപയേഗത്തിന്നുള്ള രക്തം കഴിഞ്ഞാല് ബാങ്കില് ഉണ്ടാകു 
ന്ന മിച്ചം രക്തത്തെ കണക്കാക്കാന് ഇതു" സഹായി ്റ്ൂന്നു. ഒരത്യാഹിതം 
സംഭവിഷ്ക്കുന്നു വെന്നിരിഷ്ക്കുട്ടെ. ഉടന് വേണ്ടപ്പെട്ട വിവരങ്ങഠം പുറത്തെട 
ക്ദകയയംചെയ്യാം. 
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രിഘ്യബ്ുദ്ധി__ഒരു ടെസ്ററ? 

ഉത്തരം 
൮7. തെറ 4 സ്ത്റ  ടി 

(1) തെററു” ; ചിഹ്നങ്ങഠം തെററിയിട്ടണ്ടു”. 

1 (0) അല്പ; 1-൯” ഇതു” തുല്യമായയം, ഭിന്നസംഖ്യകരംക്കു' ഇതു കൂടുത 
ലായ്യം ഇരിക്കും. 

(11) എല്ലായ്ക്കോഴും ആയിരിക്കില്ല; 1 എന്ന പൂര്ണ്ണസംഖ്യയും ഭിന്ന 
സംഖ്യകളും നോക്കുക. 

(11) തെററു; 27 മൈല് / മണിക്കൂര് എന്നതാണു” ശരിയായ 
ഉത്തരം, (ഡ) 

111 () ഇരുട്ടില് (|) “ടോം' ഒരു പട്ടിയായിരുന്നു. 

(1) കൃസ്ത്ൃദാസും വിശ്വനാഥനും ഒരേ കോളേജില് പഠിച്ചിരുന്നില്ല. 

[ മാനേജര് - ഇക്ബാല് ഡ്രൈവര് --- രാമചന്ദ്രന൯്നായര് 

അക്കൌണ്ടന്െറു്” __- പുഷ്ട്ഠാംഗദന് പ്യൂണ് -- തോമസ്സ് 

സ്കോര് 

1, 11 1! എന്നിവയിലെ ഓരോ ചോദ്യത്തിന്നും, ശരിയായ ഉത്തരം 

എഴുതിയിട്ടണ്ടെങ്കില് ഓരോ മാര്ക്കുവിതം ഇട്ടുകൊള്ളക; ഗ് നു 

മാര്ക്കും. 10--നിങ്ങഠം ' ശീഘ്വബുദ്ധി'യാണു“; ഇത്തരം ടെസ്ററുകളില് 

സമയം കളയരുതു”. 1015--ബുദ്ധിമാ൯തന്നെ:പക്ഷെ കുറെക്കൂടിശ്രദ്ധി 

ക്ടകയാണെങ്കില് പുരോഗതി തീച്ചതന്നെ. 5-10-_കുറെക്കൂടി ശ്രദ്ധി 

ക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണു*. 0-2---ബുദ്ധിമാന്മാര് 'ദന്തഗോപുൂര'ത്തില് 

ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ ! 

(രാന്തും സംഗിതവും 

ബറോഡയിലെ എം. എസ് സവ്വകലാശാലയിലെ സൈക്കോമെട്രി 

വിഭാഗത്തിന്െറ തലവനായ ഡോക്ടര് ശ്രീനിവാസര്ഭട്ടാചര്യ' വ്യക്തി 

ത്വത്തിന്െറ വികസനത്തില് സംഗീതം സൃഷ്ടിഷ്ക്കുന്ന ഫല 'ങ്ങളെക്കുറി 

ച്ചു” ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മാനസികരോഗികളടെ ചികിത്സക്കാ 

യി, ദിവസത്തിന്െറ ചില സമയങ്ങളില് നിദ്ദേശിഷ്ക്കുപ്പെട്ട കാസ്സ്റികു 

സംഗീതം കേഴംപ്പിഷ്ണണുന്നതു” നല്പതാണെന്നു” അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്ന. 

സംഗീതം മനസ്സ്സിന്നു കുളര്മ നല്കുമെന്നു നമുക്കെല്പാമറിയാമെങ്കിലും 

ഇതൊരു ചികിത്സയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു പുതിയ കാര്യമാണ് 
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ബ്വഹുട്ടലം 

അഅ;ത്തകാലത്തു" ശാസ്്രലോകത്തി 

ന്െറ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ച ഒരസാധാര 

ണ രാസപദാത്ഥമാണു” ബഹുജലം 

(00/ഡഒ1ല). സര്വ്൮വസാരണമായ 

ജലത്തിന്നു” പുതിയൊരു രൂപ 

ത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യാന് കഴിയുമെ 

ന്ന റഷ്യന് ശാസ്ധ്രുജ്ഞന്മാരുടെ പ്രസ്താ 

വനഷ്ണൂ” ആദ്യം തണുപ്പന് സ്വീകര 

ണമാണു” പാശ്ചാതൃശാസ്്രലോകം 

നല്ലിയതു”. ഇപ്പോഴാകട്ടെ, അമേ 

രിക്കയിലെ മേരിലാണ്ടു” സര്വ്വക 

ലാശാലയിലെ രസതന്ത്രപ്രൊഫസ 

റായ ഡോക്ടര് ലിപ്പിന്കോട്ടു ബഹു 

ജലത്തിന്െറ ഗുണധമ്മങ്ങളേയും, ഘ 

ടനയേയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ 

ത്തില് വ്യാപൃതനായിരിഷ്കണകുകയാ 

ണു“, ശാസ്ധ്ടഞന്മാരുടെ പല സം 

ഘങ്ങളും ഈ പ്രശ്നം പഠിക്കുന്നു 

ണ്ടു, 

ഒരു ഖരവസ്പവിന്്റ ഉപരിതല 

ത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യന്ന ദ്രവവസ്ത 
വിന്െറ ഘടന” എന്തെങ്കിലും പ 
രിണാമമുണ്ടായാല് ഭൌതിക രസത 

നതൂരജ്ഞന്മാര് അത്തുതപ്പെടുകയില്ല. 
എന്നാല് ഖരവസ്തുവുമായുള്ള സമ്പര് 
ക്കത്തിന്നു “ശേഷവും മാറിയഘടന, 

സ്ഥായിയായി നില്ലന്നുവെങ്കില് 
ലളിതമായ വിവരണം നല്കുവാന് 

വിഷമമാണു“. ഇതാണ് ബഹുജല 

ത്തില് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതു”. പു 

തിയതായ്യി തയ്യാറാക്കിയ ക്വാട്ട് 

സു (ഒരുതരം വെള്ളാരങ്കല്ല') അഥ 

വാ പൈറക”സു” അതിസുൂക്ഷ്യനാളി 

കളില് ശുദ്ധജലത്തെ പ്രത്യേകം സം 

വിധാനം ചെയ്ത വാക്വത്തില് സ്വേ 

രൂപം 

നിമ്മാണമാര്ഗ്ഗങ്ങ 

ദനം 

കൊളുളന്നുണ്ടു. 

ളില് അല്പം ഭേദഗതികഠം പല പരീ 

ക്ഷണശാലകളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 

ഏതാണ്ടു” പതിനെട്ട്” മണിക്കൂറോ 

ബഹുജലമുണ്ടാകു 

ചെയ്താല് ബഹുജലം 

ഒം സമയമെടുക്കും 

വാന്. 

ആദ്യമായി, ബ്ഹുജലം സാധാര 

ണ ജലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മാ 

ലിന്യമാണോ എന്നു” സംശയിഷ്ക്കു 

പ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സംശയം ശരിയ 

ല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു,-__400 
ദ്രവണാങ്കമുള്ളതും, ഗ്ലാസ്പപോലെ 

ഖര രൂപമുള്ളതും ആയ ബഹുജലത്തി 

ന്െറ ബാഷ്ട്മര്ദ്ദം സ്തിഗധത 

(ധ്ടഠേട।[) അപവര്ത്തകാങ്കം 

("പദ്ധ ഠാ എന്നിവ ജല 
ത്തിന്െറതില് നിന്നു” തികച്ചും വ്യ 
ത്ൃയസ്പുമാണു“, ഘനത്വം (ഠ൦0ട10) 

ജലത്തിന്െറ ഒന്നരയിരട്ടിയോളം വ 
രുംം സ്വേദനത്തില് ബഹുജലം വി 
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ബഹുജലം 

ഘടിനഗ്ക്റുന്നില്പ എന്നതു” അതിന്െറ 

തന്മാത്രാസ്ഥിരതയെ സൂചിപ്പി 

ഗ്ലൂന്നു. 

സാധാരണ ജലത്തിന്െറ തന്മാത്രക 

ളടെ ഒരു സവിശേഷ വിന്യാസമാ 

ണ് ബഹജലത്തിന്െറ പ്രത്യേകത 

എന്നാണു” ഒരു സിദ്ധാന്തം. ബഹു 

ജലത്തിനെ സ്പെക്ട്രം പരിശോ 

ധിച്ചതില് പ്രാഥമിക ഘടകം 
0-1 -റ ആണെന്നു കാണുന്നു. രണ്ടു” 

ഓക്സിജന് അണുക്കഠം തമ്മിലുള്ള ദൂരം 

൧.3 ആങ്സ്ര്ട്രം മാത്രമാണു" (1 ആ 

ങ്സ്ട്രം -- 1 0-3 സെ. മീ.) 

സാങ്കേതിക --വ്യാവസായികാവശ്യ 

ങ്ങഠാക്കു” ബഹജലത്തെ നിമ്മി 

ക്ദവാനുള്ള സാദ്ധൃതകളെക്കുറിച്ചു” 

ഗ്രാമമേ നന്ദി! 

ചര്ച്ചകഠം നടക്കുന്നുണ്ടു”. ഒരുത്തമ 

സ്നേഹക (ധാഥിദേസ) മെന്ന നി 

ലഗ്കണൂ” ഇതിന്നു” വ്യാപകമായ ഉപ 

യോഗമുണ്ടാകുമത്രെ! ഭൂവിജ്ഞാനപ 

രവും ജീവശാസ്ര്രപരവുമായ പ്രക്രിയ 

കളില് ബഹുജലത്തിന്നു” പങ്കുണ്ടോ? 

മഴ, മഞ്ഞു”, മൂടല്മഞ്ഞു” എന്നീപ്ര 

കൃതിപ്രതിഭാസങ്ങളെ പവിവരിഷ്ക്കു 

വാന് ബഹുജലം സഹായിക്കുമൊ? 

ശുക്രനിലെ ജലം ഇല്പാതായതും 

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തമൊ ? നാ 

മിതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടള്ളതില് 

വെച്ചു” ഏററവും വിഷത്വമുള്ള പദാ 

ത്ഥമാണോ ബഹുജലം ? ഇങ്ങിനെ 

നിരവധി ചോദ്യങ്ങഠം ഉയരന്നുവരു 

ന്നുണ്ടു”. ശാസ്ത്രം അന്വേഷിക്ക്കുന്നുണ്ടു”. 

ഈയിടക്കു' പ്രഡിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണഫലങ്ങഠം നഗരവാസികളടെ 

രക്തത്തില് താരതമ്യേന കൂടുതല് ലെഡുണ്ടെന്നു” (ടദഠ) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

നഗരവാസികഠം --- 19 

ഗ്രാമവാസികഠം - 14 

നഗരത്തിലെ പുരുഷന്മാര് 

ഗ്രാമത്തിലെ പുരുഷന്മാർ ടട 

നഗരത്തിലെ സ്റ്രീകഠം ന 

ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്റ്രീകഠം 

നഗരത്തിലെ പുകവലിക്കാര് 

ഗ്രാമത്തിലെ പുകവലിക്കാര ടം 177 

നഗരത്തിലെ പുകവലിക്കാത്തവര് ട- 177 

ഗ്രാമത്തിലെ പുകവലിക്കാത്തവര് 5: പി 

 സംഖ്യകഠം. നൂറു മില്ലിലിററ൪ രക്തത്തില് എത്ര മൈക്രോഗ്രാം 

ലെഡ് എന്നു” കാണിക്കുന്നും 
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്അഷ്ധാതുക്കഠം, 

ത്രിദോഷങ്ങഠം--- ലോകത്തിന്െറയും 

മനുഷ്യശരീരത്തിന്െറയും ഘടകങ്ങ 

പകുതി ശാ 

പഞ്ചഭൂതമങ്ങഠം, 

ഒഓാണെന്നു” പറയുന്നു. 

സ്തവം പകുതി വിശ്വാസവും ചേത്രു 

ഖ്യം യൃഗങ്ങഠം കഴിഞ്ഞേ എട്ട വള 
വും നിവന്നുകിട്ട,. 

പ്പററിയയം ഒരു കണക്കുകൂട്ടലുണ്ടു”.) 

എട്ടവളവും നിവന്നുകഴിയുമ്പോഠം 

അയാഠാംം മരിക്കും. അതായതു്, പരി 

(ആ കാലത്തെ 

പൂണ്ണതയെത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ 

പൂജ്യ ശൂന്യത. 

പരിപൂണ്ണതന്തു സമതുലിതാവസ്ഥ 

തൂ” ചില്ലറ കോട്ടമുണ്ടായതിന്്ററെ ഫ 

ലമാണത്രേ ജീവിതം പോലും. സ 

ത്യം, രജസ്സ് ,തമസ്സ് എന്നി ത്രിഗുണ 

ങ്ങഠം അവയുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ 

(2റുധി2റിധസ)യില് നിന്ന കാലത്തു 
ജീവിതമില്ല. ആരാണു് ഈ സമ്പ 

ണ്ലനിഷക്രിയത്വത്തെ തകത്തതെ 

ന്നറിയില്ല. അതു തത്ത്വശാസ്ത്രമാ 

ണം 

ബാല൯സ് 

ണ്ടാക്കിയതാണ” ഭാരതീയരുടെ ഇ 

ക്ക ണക്കുകൂട്ടല്. 

അഷ്ടസന്ധികളിലും വളവുള്ള മഹര് 

ഷിയായിരുന്നു അഷ്ടാവക്ര൯ന്. അസം 

മൂന്നു” ഭാരതീയരുടെ മാജിക്ക്” നമ്പ 

ത്രിമൂത്തികളെത്തൊട്ടു തുട 

പിരിഞ്ഞതു 

ത്രിഗു 

ണങ്ങഠംപോലെ ത്രിദോഷങ്ങളമുണ്ടു” 

ഇതു മനു 
ഇവക്കു” ഒരു 

അതിനു 

രാണ”. 

ഞ്സും ഇതു”. 

മൂന്നു ഡിവിഷനായിട്ടാണു”. 

ഓംകാരം 

വാതം, പിത്തം, കഫം. 

ഷ്ൃശരീരത്തിലാണു”. 

സമതുലിതാവസ്ഥഴഷുണ്ടു”. 

കോട്ടം തട്ടമ്പോഠം സുഖക്കേടുണ്ടാ 

വുന്നു. ഇതു” ആയുർവ്വേദത്തിലെ 

തത്ത്വമാണു”. ശാസ്ത്രീയമായി തെ 

ഓിയിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ഖിതു”. 

സമതൃുലിതാവസ്ഥക്കു” 

തെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതു” ഒരു പ്രകൃ 

അപകടകത്ങഠം 

കോട്ടംവരാ 

തിനിയമമാണു”. 

വരുമ്പോഴേ കോട്ടം തട്ടുകയുള്ളൂ. 

എത്രതരം ജീവികളണ്ടു” ലോക 

ത്തില്. എന്തെല്ലാം ജീവികളണ്ടു” 

കടലില് ! ഇവജയെല്ലാം ചേന്നൊരു 

'“ജീവികളടെ ബാലന്സ്" ഉണ്ടു". 

ഒരു പ്രത്യേക ഇനം ജീവികളുടെ 

എണ്ണം കുറഞ്ഞാല് തകരാറാവും: 

ബാലന്സ് തെററും. എല്ലാം ഒന്നി 

നൊന്നു” ബന്ധപ്പെട്ട ജീവികളാണു* 

എന്നതുകൊണ്ടാണുു” ബാലന്സ്" 
തെററുന്നതു". ലോകം ജീവികളടെ 
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പ്രകൃതിയുടെ ബാലന്സ് 

ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണു”. എല്ലാപേരും 

വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണു“,തമ്മില്ത്ത 

മ്മില്, 

വനവൃക്ഷങ്ങഠം കണക്കിലേറെ വെ 

ട്ടിനശിപ്പിച്ചാല് നമ്മഠം പ്രകൃതി” 

യില് കയ്യേററം നടത്തുകയാണു”. 

നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പണയപ്പെടു 

ത്തിവേണം അതു ചെയ്യാന്. 

ണം, ജീവികരഠംക്കു” പ്രാണവായു ത 

രുന്നതു” ചെടികളാണു”. ചെടികഠം 

ഉഛ്വസിക്കുന്നതു“ (അന്നജം നിമ്മിക്കു 

മ്പോഠം വെളിയിലേക്കു വിടുന്നു 

പ്രാണവായുവാണു”. 

സിക്കുന്നതു”. 

കാര 

മനുഷ്യന് ശ്വ 

സൃഷ്ടിക്കാനും വളത്താനും കൊല്പ്ലാനു 

മുള്ള ശക്തികളും ചുററുപാടുകളം പ്രകൃ 

തിയില്ത്തന്നെഴയുണ്ടു”്. ആസംവിധാ 

നത്തിനു അടുക്കും ക്രമീകരണവും 

ഉണ്ടു”. അതു് മാററി മറിക്കുന്നതു” 

പൊടിപൊടിക്കുന്നു ! 

ആപത്താണു“., ഗണ്യമായ തോതില് 

മാററി മറിക്കാന് നമുക്കു സാധിക്കയു 

മില്ല: 

പ്രകൃതിയെ ഇഷടത്തിനൊത്തു മാററി 

മറിഷ്ണുാം എന്നുള്ള ധാരണ അശാസ്ത്രരീ 

യമാണു”. പ്രകൃതിയെ പഠിഷയ്ക്കുലാ 

ണു ശാസ്ത്രം. പ്രകൃതിയുടെ ബാലന് 

സിനെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രത്തിനു” നിയ 

തമായ അറിവുണ്ടു”. അപ്പ്പോഠം, ആ 

ബാലന്സിനു സഹായകമായ വിധ 

ത്തിലേ പ്രകൃതിശക്തികളമായും ൮ 

സ്കൃക്കളുമായും ശാസ്ത്രും പെരുമാറുകയു 

ള്ളം മാത്രമല്ല, ബാലന്സിന്റെറ 

ഭദ്ൃതഷ്കകു” പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രും ഉതകു 

ന്ുനുണ്ടുതാനും. ജമ്മന് പായല്, ചാഴി, 

തുടങ്ങിയവ പ്രകൃതിയുടെ ക്രമക്കേടു 

കളാണു“. ശരീരത്തിലെ ക്രമക്കേടു 

കളാണു” രോഗങ്ങഠം. ഇവിടെ പോം 

വഴി കണ്ടെത്തുന്നതു” ശാസ്സ്രുമാണ 

ല്വോ. 

6) ശുന്യാകാലത്തില് നിന്നു? ഉല്ക്കാ പൊടി വര്ഷംതോറും 1000 ടണ് 

എന്ന നിരക്കില് ഭൂമിയിലേക്കു” വരുന്നുണ്ടു. 

6) ഉഗ്രമായ ഒരഗ്നിപര്വ്വതം ക്ഷോഭിച്ചാല് 100 ബില്ല്യണ് ഘനവാര 

യോളം പൊടി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു” വിസജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. 

൧) 1901-ല് ഒരു ധുളിവര്ഷം യൂറോപ്പിലും, ആഫ്രിക്കന് മരുദഭ്രമിയിലു 

മായി 2 മില്ല്യണ് ടണ് പൊടി വിതറുകയുണ്ടായി. 

6) 1903ല് തെക്കുവടക്കന് ആഫ്രിക്കയിലെ 10 മില്പ്യണ് ടണ് പൊടി 

ഇതു” ചുമന്ന 
പ്പെടും 

പൊടിയായിരുന്നു- ഇംഗ്ലണ്ടില് നിക്ഷേപിക്ക 

6) വാഹനജനസംഖ്യ വദ്ധിച്ച ലോസ് ആഞ്ചല്സ്റ്റ് വീഥികളില് ഒരു 

ദിവസം 50 ടണ് റബ്ബര് തേഞ്ഞു” പൊടിയായി വായുവില് തത്തി 

നില്ക്കുക്കുന്നു . 
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ശാസ് തൃൂകേരളം 

ചോദ്യോത്തര പാക്തി 

ശാസ്ത്രകേരളം വായനക്കാരില് നിന്നു കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളില് ചിലതാണു ഇവിടെ കൊടു 

ക്കുന്നതു”. 

മനസ്സിലാക്കാന്. 

ചോദ്യവും ഉത്തരവും 
ചോ: 

ഉ: 

ചോ: 

ഉ: 

ച്ചോ..- 

ളം 

ച്വചോ... 

ഇ: -- 

ചോ: 

ഉ: " 

ചോ: 

ഉ: 

ചോ... 

ഉ:_ 
ചോ: 

ലക്കങ്ങഠം കൂടി നോക്കി വേണം ഇവയയടെ ഉത്തരങ്ങഠം പഴയ ശാസ്ത്രകേരളം 

കൂടതല് ചോദ്യങ്ങഠം ക്ഷണിക്കുന്നു 

എന്താണു പ്ലാങ്ങ് ടോണ് ? 

കടലിലും ജലാശയങ്ങളിലും പാറിക്കിടക്കുന്ന സൂക്ഷമ ജീവികളാണു പ്പവ 
ഞ്ങഠം [൧]ദ്ടവിനഠ൩ട]- പല ജലജീവികളുടേയും ഭക്ഷണമാണിതു. 

ശാസ്ത്രകേരളം 1 പേ. 99.40 നോക്കുക. 

പാര പാശ്ചറീകരിക്കുന്നതു എന്തിനാണു ? 
അണുജീവികരഠംക്കു ജീവിക്കാന് വയ്യാതാക്കാന്. ചൂടാക്കി പെട്ടെന്നു തണപ്പി 
ക്ലിനെയാണു പാശ്ചറീകരണം എന്നു പറയുക. ഇതൊരുതരം സ്സെരിലെ 
സേഷനാണു' . 

ശാസ്ത്രകേരളം 5 പേ. 6 നോക്കുക. 

എങ്ങനെയാണു ഭൂകമ്പങ്ങളണ്ടാവുന്നതു” ? 
ശാസ്്രകേരളം 3 പേ. 17-18 നോക്കുക. 

അല്ക്കമി എന്നു പറഞ്ഞാലെന്താണു” ? 
ആധുനിക കെമിസ്ടിക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണതു”. വില കുറ 
ഞ്ഞ ലോഹങ്ങളില് നിന്നു സ്വര്ണ്ണൂമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു 

ശ്രമിച്ചതു”. 

ശാസ്ത്രകേരളം 5 പേ. 25 - 26 നോക്കുക . 

എന്താണു ഒഷ്യാനോഗ്രാഫി ? 

ആ ല്ക്കെമിസ്ട്ടുകഠം 

സമുദ്രങ്ങളെപ്പററിയും അതിലെ വെള്ളത്തെപ്പുററിയും വെള്ളത്തിന്െറ ചലനത്തെ 
പ്ററിയുമുള്ള ശാസ്സ്രമാണതു. 

ശാസ്ര്രകേരളം 2 പേ. 37-39 നോക്കുക. 

കാരക്കുലസ് എന്നു പറഞ്ഞാലെന്താണു ? 
വൈദ്യശാസ്സ്രത്തില് മുത്രത്തിലും മററും "കല്ലൂ ണ്ടാവുന്നതിന്നു ഈ പേരുണ്ടു്. 
ഗണിതശാസ്സ്രത്തിലെ കാല്കലസ്സിനെപ്പററി ശാസ്ത്രകേരളം 1 പേ. 390] കാ 
അക. 

ബാള് പോയിന്റ് പെന് എങ്ങനെ പ്രവത്തിക്കുന്നു ? 
ശാസ്ത്രകേരളം 3 പേ. 35 നോക്കുക. 

പോളിമെറുകള് എന്നാലെന്ത് ? 

തരാമൊ ? 

ദയവായി വിവരിച്ചു 

ഒരു പദാത്ഥത്തിന്െറ തന്നെ രണ്ടൊ അതിലധികമൊ തന്മാത്രകഠം കൂടുതല് വലി 
യൊരു യൂനിററായിത്തീരുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണു പോളിമെര് (ഠയന്നല 
ഉദാഹരണത്തിന്നു അസെററല് ഡിഹൈഡ് [ദ 11 0] പാരല് ഡിഹൈ 
ഡാവുന്നു [6 113 0110]. ഈ അത്ഥത്തിലല്പാതെയും ഈ പദം ഉപയോഗി 
ക്കുന്നുണ്ട്". ശാസ്ധ്രകേരളം 4 പേ. 29.30 നോക്കുക. 

39 



ചോ... 

ചാ... 

ഉ:. 

ചോ. 

൭:. 

ചോ. 

ചോ. 

ചോ: 

ഉ: 

ചോ. 

ചോ. 

൭ 

40 

മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ട എത്ര വര്ഷമായി? 

ശാസ്ത്രകേരളം 4 പേ. 25-26 നോക്കുക. 

എന്താണു് പ്രൊഡ്യൂസര്ഗാസ് ? 

അതു ഒരു ഇന്ധനമാണു' . കത്തിക്കാളുന്ന കണലുകളടെ മീതെ വായു വിട്ടകിട്ടന്ന. 

വാതകം. കാര്ബണ് മോണോക്ടൈഡ്" (0) നൈടജനുമായി ചേന്നുണ്ടായതാ 

ണിത്. ശാസ്ത്രകേരളം 1 പേ. 36 നോക്കുക. 

എന്താണു” ഇലക്ട്രോണ് മൈക്രോസ്റ്നോപ്പ് ? 
വസ്തുക്കളെ ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടിയാക്കിക്കാണിക്കുന്ന സൂക്ഷദര്ശിനി. ഇലക്ട്രോണ് 
കിരണാവലിയാണ ഇതിന്നുപയോഗിക്കുന്നതു”. എല്പാ ആററങ്ങളിലുമടങ്ങിയ 

മാലികകണമാണു ഇലക്ട്രോണ്. ശാസ്ത്രകേരളം 5 പേ. 33-34 നോക്കുക. 

എന്താണു ഡി. ഡിം. ടി, ഡി.എന്. എം എന്ന അക്ഷര. 

ങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു” ? 

ഉറ - ॥ബ്വഠഠഠ!ഥസ്റ്ഥിധേ്ഠഠ/ദസംനം എന്ന 31 ഇംഗ്ലീഷക്ഷരങ്ങളുള്ള പ്രാ: 
ണിസംഹാരിയുടെ ചുരുക്കപ്പേരാണിതു” : ശാസ്ധ്രകേരളം 7 പേ. 15-16 നോക്കുക. 

൧4൧. എന്നതു റദഠാഡന്ഥാസ്ധല്ല!ദേധഠ (9൭ടഠാ൨൮.... ..എന്നുമണ്ടു) എന്ന പാരമ്പ 
രൃയവാഹികളായ വസ്തുവിന്െറ പേരാണു“. ക്രോമസോം, വൈരസ്, ബാക്ടീരിയ 

ഇവയിലെല്ലാം ൮൮൧, ഉണ്ട്. 0൮൭൧, തന്മാത്രക്കു് ഇരട്ടിക്കാ൯ന് കഴിവുണ്ടു”__ഒരേ 

വിധമുള്ള രണ്ട പുത്രിമാര് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. ശാസ്ത്രകേരളം 2 പേജ് 7.8; 

ശാസ്ത്രകേരളം 6 പേ. 21-24 നോക്കുക. 

എങ്ങിനെയാണു ദൂരത്തുള്ള വസ്ത്ക്കളെ ടെലിവിഷനില് 

ക്കാണുന്നതു” ? 

ദൂരത്തുള്ള രംഗങ്ങളെ ഒരേവിധം സ്വീകരിച്ചു റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാക്കി മാററി 

പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. റേഡിയോ, ശബ്ദതരംഗങ്ങളെയാണ പിടിച്ചെടുത്തു 

വിദ്ൃയല്കാന്തതരംഗങ്ങളാക്കി പ്രക്ഷേപിക്കുന്നതു”. ടെലിവിഷനില് പ്രകാശത്തേ 

യം ഇതിന്നായി പ്രക്ഷേപണം ചെയുന്നു--റേഡിയോ തരംഗമായിട്ടു്. ശാസ്ര്രകേ 

രളം 7” പേജ. 3634 നോക്കുക. 

എന്താണ് സെററ് സിദ്ധാന്തം 

ഗണിതശാസ്ര്രത്തെ ആകെ നവീകരിച്ച ഈ പദ്ധതിയെപ്പററി ശാസ്ത്രകേരളം 5 

പേ. 27-29 നോക്കുക. 

ടൈററാനിയത്തിനെറ ഭാവിയെന്ത് ? അതു ഇന്ത്യയിലു 

ണ്ടോ? 

ഇരുമ്പിനെപ്പോലുള്ള ഒരു ലോഹമാണിതു” (11). ഇതില്നിന്നാണു ₹ റാ (ടൈ 

ററാനിയം ഡയോകമ്ലൈഡ്) എന്ന വില പിടിച്ച ചായമുണ്ടാക്കുന്നതു”. ടൈററാ 

ട് ത് ലം 

നിയം കാര്ബൈഡ് (110 കട്ടിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങളുണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുന്നും 

ശാസ്ത്രകേരളം 6 പേ. 13.13 നോക്കുക. 

പൂക്കളുടെ നിറത്തിനു കാരണമെന്ത് ? 

ഫ്ളോറക്രോം എന്ന പദാത്ഥം. ഇതിനെപ്പററിയാണു” പ്രസിദ്ധ ഭാരതീയ ശാന്ത 

ജ്ഞനായ് സി. വി, രാമന് ഇന്നു ഗവേഷണം നടത്തുന്നതു്. ശാസ്രകേരളം3 പേ. 
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കമ്പി: അമൃതം പി. ബി. നമ്പ്പ”: 1982 ഫോണ്: 26006 

ഭി ആരയവൈദഃ ഫാര്മസി 
(കോയമ്പത്തൂര്) ലിമിററഡ് 

ഹെഡ്ഓഫീസ്: 966, ട്ിച്ചിറോഡ, കോയമ്പത്തുര്_18. 

മികവയററ ആയ്യര് വ്വേദ ഓഷധങ്ങള്ക്കും, 

ചികിത്സകള്ക്കും ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനം 

ശാഖകളം ഫോണ് നമ്പറും: 

നൃയഡെല്ഹി- (585697) മദിരാശി_4 (85752) കോഴിക്കോട _1 
(2984), കണ്ണൂര്.-1 (92) തൃശൂര്. (978). ഏറണാകുളം കൊച്ചിന്_16 
(92989), പാലക്കാടു_1 (195), കോഴിക്കോടു_2 (3891) പൊന്നാ 
നി (41) ആലത്തുര്, കഞ്ചിക്കോടു, കോയമ്പത്തുര്_18 (റെയില് 
വേസ്റ്റേഷന്നെതിര്വശം) 

ഫാക്ടറി: ചികിത്സാലയം: 

കഞ്ചിക്കോട്ട" (ഫോണ്: 2) രാമനാഥപുരം, കോയമ്പത്തൂര്... 8 
പാലക്കാട്ടു” ജില്ല. ഫോണ്: 22194. 

ആര്യവൈദ്യന പി. വി. രാമവാരിയർ 
പ്രധാന വൈദ്യനും, മാനേജിങ്ങു” ഡയരക്ടരും. 

05--൭൭05-൭൭055-൧൭൧൭ കടാ യുടാകടാ്ടാച്ാടാഎടകുു; സ്യു )--൫൫൭5--)൭൧5)0൭--൨൦൭൮൯൭൭൫൭ഡ൮5൭൭)555(൫0---്റ ൭൭05-൭൫025൫)55൭൫)൭൨൭൩0-൨൭൭0൭2൨൭൫൩0൭൧-൭൭0---്െഡ്യുട കാ 
ഥ് 



(ര 
[, 
) 

| 

[1 

0---5൭8---541---൭4)---2485---24 10254035൭൧ 

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

ആര്യവൈ ദ്യശാല 

൫൦, ന [ചം കോട്ടന്ത്ുല്. (കേരളാ സ്റ്റേറവ്സ് ) 

സ്ഥാപിതം :; 1902 

ഹെഡ്ഡ് ഓഫിസ് ടെലിഫോണ്സ് : 

ഓഫീസ് (൧൧൫൩ 5൯൦൨5]0൩ 1൦ [ഗീദന3റ്റനാ സസടദദ & 

ദേ! [ഥീദ൩൦0) ഫോണ് : 31 
നര്സിംഗ”ഹോം ഫോണ് 44 

മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി (8൦ടഠ്ബട) ര കു"? 

പ്രധാന വൈദ്യന് (ഠിം & 6516൩൧) % 25 
ജനറല് മാനേജര് (ടട[ഠ൦005) ു 26 

ബ്രാഞ്ചുകള് 
1) കോഴിക്കോട" (ഫോണ്: 2155) കല്പായി റോഡ. 

2) തിരൂര് (ഫോണ്: 31) സ്റ്റേഷന്റോഡ്. 

3) പാലക്കാടു (ഫോണ്: 104) വടക്കന്ത'. 

ി . സെയില്സ് ഡിപ്പോ (ഫോണ്: 084) ജി. ബിം റോഡ്. 

൭) എറണാകുളം (ഫോണ്: 39026) മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ്. 

(ഫോണ്: 32674) വൈദ്യന്െറ താമസം, 

6) തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 93924) സ്റ്റാച്യൂറോഡ്. 

7) ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 

8) ആലുവാ സെയില്സ് ഡിപ്പോ ബേങ്ക“റോഡ്, 

9) മദിരാശി ഫോണ്: 811275) കഷ്ടമാചാരിറോഡ്. 
നുങ്കംപാക്കം. 

സ്ത്രീയമായി നിമ്മിച്ച ആയുര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദശ്ധ 
മായ സ്പാ. ഹെഡ്ത്റാഫിീസിരു നിന്നും ബ്രാഞ്ചക 
ളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി മുത 

ലായ കേരളീയ ചികിത്സകള് കോട്ടയ്ക്കലുള്ള ഗോള്ഡന് ജു 

ബിലി നര്സിംഗ് ഹോമില് വെച്ച് പ്രധാന വൈദ്യന്െറ 
മേതനോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെടുന്നു. 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികരംക്കു എഴുത്തുകത്തുകഠംവഴി പ്രധാന വൈദ്യന് 

തന്നെ ചികിത്സ സനിശ്ചയിച്ചറിയിക്കുന്നതാണു”. 

മാനേജിങ' ട്രസ്റ്റി. 

ടോ) )൭-2495-2൭൬05--൭൭൭05-൭40--൭൫)--൨൭൧0---൭0--590---540----ാ4) 
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02% ഠഠ൦5 ൨ ധൂ 

1 | / 110! 000008? 

ദ്ധ ഡി ന ഘാ ടട, 10 വട ഉഠഗറ്ധി, 20901 

1/6 ൧1൬൭൯ 1ട 1003) ധടടഠി [൩ നദസ/ 00ഠഠ്ധ൦ട ൨8% 
ഒ/8 ഗ്്വ്ദ 0 009൨1൨ ൦010. 

) 

8 ദറദധടദ ൨ 115 0 [നഗനടടട ഒറ് ധസ്ഠന്പ്ധ | 
ഠേന്ഥാട!ഠന, 71/ദവ്ധന 21ഠാറിറിദ സ്പാദ്ട 0 ദന നദ്ദ 
1000 നന /ട ടടേടദവി(ദ। 0/ഠലാദസ്ിടട. [1ഠ% ദന്ല0/60 | 
൧൮ ന0൭൫1 ദല്റ്ട, ന്ധി ൧ഠ൧- 0൦ ഒറി ധനഠദ്ധഃ!ദാ 
101 3ല്ല. യ ധ് | 

1/ദ്ധന ഠം [ട ധടഠറഠി 10 ദ!൩1ട, ദാല്, ൧00ന്ഥറ 
ന, |൭310ല/, ഥാദട്രിടേ, 503, ഠോടനടിടെ, ഡി൦ഠധട 
റ3നല്ട ദനാ റധനലാഥട 000൦ ൧0ഠഠ്ധട്ടെ 0 ൦൦03 വടട. 

വിട നില ന ൧010൬൩൭0 15 നാറധഡ്ദഡേംഠ് ൨ 
ധന 1൭ 0/90ഠ നദനട ൧൮൧470 ലി ൧൭ : 

റ 

10൧ഥ്പപഠല്ഥ നനച്ച മരഠധ൦നട ന്ന, 
. ഠ. ഒം പം. 1, നലഗഥബഥമഥ.7. 

5016 501702 420015 : 

ീ/ട. 7. 7. ശട മ10൧012 & .. 
8 ന്ഥ, ഥലിപി, [ഗീദഠ്ദട, ധിം £ന1ധിദന. 
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ഇന്നാട്ടിലെ വ്യവസായരംഗത്തു” ഗവേഷണത്തി 

അ” അതര്ഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണുന്നില്ല. 

ഗവേഷണ..വികസനപ്രവത്തനങ്ങളുഭെ മഹത്തായ 

സാദ്ധ്യതകള് നേരത്തെതന്നെ കണക്കിഭലട്ടത്ത ചുരു 

കം ച്ചില വ്യവസായസംമംഭങ്ങളില് ഒന്നാണ്ട” ഫാക്ട്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കമുമ്യ” ചുരുങ്ങിയതോ 

കില് ആരംഭിച്ച ഫാക്ടിഒന്റ ഗവേഷണവിഭാഗത്തി ഴം 

മ” എടുത്തുപറയത്തക്ക പലതും നേടഭാ൯കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു 

1 :0ന്ധ്9ട ലര 901015 07000 700) 

ി [1] 010610. 

൧, 9114021002, ൧7 

ലേ 50 9. 

൧൧. 1970 

പുദരാഗതിയുമട 
മ)വരക്തം 

ഫ്മോസ്ഫോറിക് ആസിഡിരന്റ ന്മിര്മ്മാണസമ 
യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഉപയോഗത്തുന്യമായി തള്ളിക്ക ലു 

ഉഞ്ഞിമന്ന ജിപ്പത്തില്നിന്ന് അമോണിയംസള് യ] 

ഫേററ” ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫാ.ക്ല് കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ . 

രതിക്ക്” സാര്വത്രികമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയു 
ണ്ടായി. ആദ്യത്തെ ഐ, സി. എം. എ. അവാര്ഡ് 

ഫാക്ട് നേടുന്നതിന് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 

ഇമേ” സോഡിയം ഫ്ള,റൈഡ്, കാത്സിയം സിലി 

ഭക്കററ്, ക്രയോഴലൈഠറ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ 
മിമമാോണമ്മിസ” ഫാക്കിര് സ്വന്തം പ്രക്രിയകളൂണ്ട്. 

വ്യവസായമംധത്തു” ഗവേഷണത്തിലൂരഭ സ്വാശ്ര 

യത്വംനേടിദയടൂകകുയെന്നതാണു” ഫാക്ചിമന്റലക്ഷ്യം- 


